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Titel  

Kultur som politisk och ekonomisk arena – En studie av debatten kring kulturutredningen  
Culture as a political and economic market – A study of the cultural debate    
 
Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att studera vad det diskuteras om i den mediala debatten kring den kulturutredning som 
lades fram den 12.e februari i år, 2009. Sedan utredningen lagt fram sina förslag till en ny kulturpolitik har 
diskussionerna varit livliga i media och ofta har de genomsyrats av hård kritik. Diskussionerna baseras många gånger 
på utredningens förslag om en myndighetssammanslagning och decentralisering av kulturarbetet. Genom studien 
görs begrepp så som mångfald och kvalitet sig gällande men framförallt berörs aspekter som har med styrning och 
kommersialism att göra. Materialet som studiens analys baseras på är insamlat från Sveriges största riksstäckande 
tidningar, Aftonbladet, Dagens nyheter, Expressen och Sveriges dagblad. De debattartiklar som varit av intresse för 
studien har utgivits under en tidsperiod som sträckt sig mellan den 12 februari 2009 och den 12 mars 2009, det vill 
säga från den dagen då kulturutredningens betänkande lämnades in och en månad framåt. Varför en studie av detta 
slag varit av intresse är på grund av att debatten kan tyckas handlar om mer än bara estetik. Men vad? Vad är det som 
diskuteras i kulturdebatten egentligen?  
 
Nyckelord 

Kultur, Kulturutredningen, Styrning, Governmentality, Kommersialism, McDonaldization 
 
 
 
 
 



Förord 
Jag skulle vilja framföra ett stort tack till min handledare Janicke Andersson för konstruktiva 
kommentarer och tack Sofia som lyssnat tålmodigt i ur, skur och solsken.  
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Inledning 
Under den senaste tiden har det förts en livlig diskussion i media kring kultur i olika 
sammanhang. Konstfack är i hetluften då några av dess studenter anklagas för att ha bedrivit 
omoraliska och kriminella handlingar i konstens namn. Definitionen av begreppet konst är 
tvetydligt och subjektivt men det kan nu tyckas råda ett krav på ett beslut om vad som ska vara 
ett acceptabelt utförande av det och vad som inte ska vara det för att institutionen i framtiden ska 
kunna undvika liknande incidenter. En sådan begreppsdefinition är allt annat än oproblematisk 

liksom definierandet av kulturpolitiken. Kulturpolitik är inget som det normalt talas om särskilt 
ofta, under Almedalsveckan 2008 var det ingen av politikerna som nämnde något om det  
kulturpolitiska programmet eller partiernas kulturpolitiska mål förutom just kulturministern själv.1

 Sist en heltäckande kulturutredning utfördes var 1974, den kulturpolitik som utformades då 
har sedan dess legat till grund för den kulturpolitik vilken man fortfarande lutar sig mot än idag, 
åtminstone bortsett från vissa justeringar som gjordes under 1990-talet. Den 12 februari i år 2009 
lämnades dock ett betänkande in till kulturminister Lena Adelsohn kring hur den fortsatta 
kulturpolitiken ska föras.2 Medan utredningens fällande dom inväntas har en kraftig debatt förts i 

det massmediala Sverige. I krönikor, artiklar, tv-debatter, radioprogram och så vidare har ämnet 
kommit att diskuteras febrilt och försök att definiera den nya kulturpolitiken har gjorts. Kritik 
över utredningens olika förslag framförs och diskuteras och en rädsla inför ett alltför stort statligt 
inflytande av kulturen tycks råda. Kort och gott befinner sig det kulturella Sverige just nu på 
helspänn. 

 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att studera vad det diskuteras om i den mediala debatten kring 

kulturutredningen. Detta hoppas jag kunna göra genom att söka finna svar på följande 
frågeställningar: Hur har kulturutredningens betänkanden bemötts och varför? Hur definieras 
utredningens kulturpolitik genom debatten? Vilka tendenser menar man i debatten ett den nya 
kulturpolitiken uppvisar? 

 
 

Disposition 
Efter genomgången av frågeställningar och syfte har jag valt att redovisa de avgränsningar som 
gjorts för att studien inte ska bli alltför omfattande. Sedan görs en presentation som avser från 
vilket material jag inhämtat min data, det kan ses som en förlängning av avgränsningen eftersom 
det inte är möjligt att inhämta data från en oändlig mängd material. Under materialrubriken finns 
                                                
1 http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/04/04/edb80bbd.ram, 090413, kl.16.15 
2 http://www.kulturutredningen.se/, 090416, kl.18.15 
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även kortfattad information om källornas politiska historia. Det följs i sin tur av en koncentrerad 
presentation av kulturpolitikens historia samt några av kulturutredningens nya kulturpolitiska 
förslag. För studien relevant tidigare forskning och teorier som avser styrning och kommersialism 

lägger grunden för den senare analysdelen men innan den påbörjas redovisar jag för vilken metod 
som använts genom studiens gång. Därpå följer alltså analysdelen i vilken jag diskuterar studiens 
fynd i relation med tidigare forskning och teorier. Till sist avslutar jag med en reflekterande och 
sammanfattande diskussion där analysens resultat lyfts fram på ett mer klargörande sätt.  
 
 

Avgränsningar  
I hopp om att kunna besvara frågeställningarna och hålla studien så aktuell och konkret som 
möjligt har jag valt att dyka närmare in i debatten som förts kring utredningen i media en månad 
efter det att själva framläggandet av Kulturutredningens betänkanden gjorts. Detta innebär att 
mitt material avser artiklar från den 12 februari till den 12 mars 2009. Då utredningen avser 

många olika spektra av kulturella domäner blev det ganska tidigt under arbetets gång även klart 
att avgränsning vad gäller ämnesområde behövde dras. Då det under genomgången av materialet 
upptäcktes ett återkommande diskussionsämne bestämde jag mig snart för att exemplifiera 
studien med utgångspunkt i detta. Det som dessa diskussioner cirkulerar kring avser de förslag 
som kulturutredningen lagt vad gäller myndighetssammanslagningar och decentralisering och 
detta kommer jag framförallt att exemplifiera utifrån de många röster i debatten som har gjort sig 
hörda vad gäller det litterära området. Så stor vikt kommer alltså inte läggas vid annan kulturell 
verksamhet utan antingen exemplifierar jag kulturutredningsdebatten utifrån diskussioner som 

avser litteratur på ett eller annat sätt eller så talas det generellt om kultur. Ytterligare nödvändig 
avgränsning infinner sig utifrån de källor från vilka jag finner mina diskussioner om debatten, det 
vill säga varifrån materialet insamlats. Mer om materialet och dess avgränsningar följer under 
nästkommande rubrik. 
 
 

Material 
Det material som har kommit att ligga till grund för analysen, utgörs av de fyra största 
rikstäckande tidningarna i Sverige, Aftonbladet, Dagens nyheter, Expressen och Svenska 
dagbladet.3 Till en början var tanken att även visuell media skulle analyseras men då det visade sig 
att de artiklar som jag fann i ovan nämna källor utgjorde mer än en tillräcklig mängd material 
lades idén om SVT som empiri på hyllan. Debattartiklarna som kommit att uppgå till ett antal på 

35 stycken har naturligtvis inte alla kunnat ges utrymme i den slutgiltiga analysen, däremot utgör 
de i stort sett en grund för den då de bidragit till min förståelse kring debatten. Nedan följer en 
                                                
3 http://www.dagspress.se/Edrum.jsp?category=1718&idx=0, 090302, kl.18.45 
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kort presentation av tidningarna.  
• Aftonbladet anses nu för tiden vara en socialdemokratisk tidning men har sedan den 

grundades 1830 växlat från att vara en liberalistisk tidning som ogillades av myndigheter till 

att bli konservativ och sedan tillbaka till liberalismen för att under andra världskriget inneha 
nazistiska sympatier. Aftonbladet är av stark underhållande genre då man försörjer sig på 
lösnummerförsäljning.4  

• När Expressen grundades 1944 var temat för tidningens personjournalistik ”den enskilda 
individen mot makthavarna” och dess strategi har alltid varit att sälja lösnummer liksom 
Aftonbladet. Tidningens politiska färg i dag är liberal.5 

• Svenska dagbladet grundades 1884 som ett organ för de unionsfientliga och tullvänliga 
krafterna, sedan dess har dess politiska hållning skiftat från att exempelvis ha varit helt 

opolitisk till att vara konservativ, nazist sympatisk och högerpolitisk, idag är dock tidningen 
en obunden moderat daglig morgontidning som förlitar sig mer på prenumeranter än höga 
siffror av lösnummerförsäljning.6  

• Dagens nyheter grundades 1864, då hade den en liberal hållning även om den pläderade för 
politisk frihet, under fransk-tyska kriget intog tidningen en tysk sympati något som man tog 
lärdom av och därför istället höll en neutral linje vid första världskriget. 1923 återtog 
tidningen sin liberala ställning och idag är DN en oberoende liberal dagstidning med i 
huvudsak prenumeranter som flitigaste läsare.7  

 
 

Bakgrund 
För en inblick i och en grundläggande förståelse för vad kulturpolitik egentligen är ämnar jag 
under den här rubriken framföra en kortfattad beskrivning av kulturutredningens bakgrund. 
 
Först under 1970-talet presenterades en samlad kulturpolitik,8 vilken baserades på den 
kulturdebatt som fördes livligt under 60-talet.9 De riktlinjer som då lades fast i och med den nya 
kulturpolitiken innebar att kulturbegreppet vidgades och de kulturpolitiska insatserna fick ett tydligare 
samband med insatser på övriga politikområden. Dessutom menade man att kulturpolitiken 

                                                
4 http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/l%C3%A5ng/aftonbladet, 090424, kl.00.45 
5 http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/l%C3%A5ng/expressen, 090424, kl.01.00 
6 http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/l%C3%A5ng/svenskadagbladet, 090427, kl.01.25 
7 http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/l%C3%A5ng/dagensnyheter, 090428, kl.01.00 
8 

http://www.regeringen.se/download/e6ab6539.pdf?major=1&minor=120332&cn=attachmentPublDuplicator_0_at

tachment, 090428, kl.22.30, s.35 
9 

http://www.regeringen.se/download/e6ab6539.pdf?major=1&minor=120332&cn=attachmentPublDuplicator_0_at

tachment, 090428, kl.22.30, s.149f 
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skulle medverka till att skydda yttrandefriheten, motverka kommersialismen och skapa förståelse mellan olika 
nationer och folkgrupper. Önskvärt var också att den samlade och mer genomarbetade 
kulturpolitiken skulle främja, stimulera och förnya medborgarnas egna kulturella aktiviteter.10 År 

1993 tillsattes sedan en ny utredning som skulle se över den kulturpolitik som inrättats under 70-
talet, arbetet med detta genomfördes noggrant men resulterade inte i några genomgripande 
förändringar av kulturens struktur.11 Nu har det dock kommit en ny utredning med nya 
betänkligheter och förslag, detta därför att samhället har genomgått stora förändringar vad avser 
globalisering, informationsteknik med mera, eller som utredningen själva skriver: 
 

Vi har trätt in i tjänstesamhällets värld med dess överväldigande informationsflöden. Den 

digitala och tekniska utvecklingen har ökat och förbättrat förutsättningarna för tillgängligheten 

till olika konst- och kulturyttringar. Globaliseringen och människors förflyttning över 

gränserna bidrar till en ökad mångfald, kompetens och gränsöverskridande kommunikation. 

Betydelsen av det civila samhället ökar.12  

 

Som nämnts tidigare är det framförallt det litterära området som exemplifieras i studien. De 
fenomen som det diskuteras kring i debatten har ofta sin utgångspunkt inom just det litterära. 

Här nedan redovisas några av de förslag som kommit att bli intressanta för analysen därför att det 
visat sig att de många gånger berörs i debatten.  
  
 

Några av kulturpolitikens nya mål  

Några av de förslag som har lagts fram av utredningen har kommit att bli extra 
uppmärksammade i debatten, de förslagen är: 
• Decentralisering, vilket innebär att utredningen önskar fördela ut arbetet med kulturens 

utveckling till regionerna som ska få mer betydande ansvar för den egna kulturen. De ska 
till större utsträckning än tidigare själva ska få arbeta fram förslag om på vilket sätt man ska 
jobba för kulturens överlevnad och utveckling. Med detta menas att regionerna ska arbeta 

fram förslag om hur de ska arbeta med kulturen i den regionala närmiljön för att kunna 
uppnå de kulturpolitiska mål som satts av regeringen. 

                                                
10 http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/l%C3%A5ng/kulturpolitik, 090428, kl.23.05 
11 

http://www.regeringen.se/download/e6ab6539.pdf?major=1&minor=120332&cn=attachmentPublDuplicator_0_at

tachment, 090428, kl.23.20, s.191f 
12 

http://www.regeringen.se/download/e6ab6539.pdf?major=1&minor=120332&cn=attachmentPublDuplicator_0_at

tachment, 090428, kl.23.35, s.35 
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• Myndighetssammanslagning är ett förslag som innebär att de många olika myndigheter, 
verksamheter och institutioner som idag existerar inom kulturen ska slås samman till tre 
kulturmyndigheter. På detta sätt hoppas man kunna effektivisera kulturarbetet i landet. 

Myndigheterna delas in efter kulturområde och vardera myndighet kommer alltså ha 
specifikt ansvar för frågor, planering och mål inom just de kulturområden som tillhör dem. 
De områdena kallas i utredningen för ”sfärer” vilka består av: frågor om arkiv, bibliotek och 
språk, frågor om samtid, historia och livsmiljö samt frågor om konstarterna.13 Sedan kommer det 
Statliga kulturrådet, som utgör en fjärde myndighet, fördela det statligt stödet mellan sfärerna 
utifrån förhandlingar, eller diskussioner, som baseras på de förslag som regionerna lägger 
till respektive sfärs myndighet. Detta kallas för portföljmodellen.14 

 

Regionerna arbetar alltså fram förslag om hur de ska jobba för att uppnå regeringens 
kulturpolitiska mål, de förslagen tas emot av respektive myndighet. Myndigheterna har i sin tur 
fått pengar ifrån staten som ska fördelas ut till regionerna efter det att man godkänt de förslag 
som lagts fram. 
 
• Under rubriken Några mål vi inte fört vidare, diskuteras mångfald. Där talas det om att 

konstnärlig kvalitet inte längre ska utgöra ett mål därför att man anser att det har en tendens att 
gynna etablerade uttrycksformer och etablerade konstnärsgenerationer samt att konstens frihet på detta 

sätt hotas av att dess uttryck ska uppnå vissa specifika krav av kvaliteter.  
• Inte heller något mål som avser att motverka kommersialismens eventuellt negativa verkningar 

kommer förnyas menar utredningen.15  
 
 
Naturligtvis behandlas fler ämnen och områden i utredningens cirka 900 sidor än de som nämnts 
ovan men det är framförallt utifrån ovan nämnda förslag som kulturdebatten i media cirkulerar 
kring. Förslagen kan alltså sägas ligga till grund för den debatt som jag belyser i analysen och vilka  

berör fenomen så som statens roll och kommersialism, som också har kommit att utgöra mina 
analysteman. Jag klargör vad som menas med teman mer ingående under analysen.  
  

                                                
13 

http://www.regeringen.se/download/39524981.pdf?major=1&minor=120332&cn=attachmentPublDuplicator_2_at

tachment, 090429, kl.11.30, s.14ff 
14 

http://www.regeringen.se/download/39524981.pdf?major=1&minor=120332&cn=attachmentPublDuplicator_2_at

tachment,, 090429, kl.13.00, s.137f 
15 

http://www.regeringen.se/download/7a302f93.pdf?major=1&minor=120332&cn=attachmentPublDuplicator_1_at

tachment, 090429, kl.13.55, s.46ff 
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Tidigare forskning  

Tidigare forskning är alltid relevant i en studie som denna, dels för att få en uppfattning om inom 

vilka områden det forskats tidigare men huvudsakligen för att kunna jämföra de egna fynden med 
tidigare resultat och utifrån det föra diskussioner. Jag ämnar här först och främst presentera  
Ingemar Mundebos avhandling med det talande namnet Hur styr staten? Resultat av resultatstyrning, 
efter den följer Gary Alan Fines studie Art centres: Southern Folk Art and the splintering of a Hegemonic 
Market. 

 

Styrning 

Då jag tidigt genom studiens gång fann diskussioner i debatten som berörde huruvida staten och 

den politiska makten bör ha en framträdande roll i de kulturpolitiska frågorna eller ej har jag 
funnit det av relevans att undersöka vad tidigare forskning i området har att säga om statlig 
styrning av myndigheter och kommuner. Detta eftersom ett av de förslag som lagts fram av 
kulturutredningen är att kulturen ska decentraliseras.  

Ingmar Mundebo diskuterar i sin avhandling Hur styr staten? Resultat av resultatstyrning just det som 
rubriken avslöjar, eller för att vara mer precis ställer han frågor som: 

- I vilken grad kan och bör regeringen styra myndigheterna? 

- Vem styr, politikerna eller tjänstemännen?  

- Vilka styrmedel finns och hur används de?16 

 
Mundebo fastställer att 1974-års politik präglades av en oklar gränslinje för vad myndigheter bör 
göra på eget initiativ, alltså utan dirigering av regeringen, sedan under 80-talet kom ett tydligare 
budskap om att regeringen kan och bör styra myndigheter, myndigheternas ansvar blev framförallt att 
verkställa de beslut som regering och riksdag tagit. Däremot menar Mundebo vidare att 
myndigheter bör ges betydande frihet av hur de väljer att arbeta efter de direktiv regeringen ger.17 
Detta sysätt är fortfarande gällande idag även om gränslinjerna är något oklara vad gäller till 
exempel hur självständiga myndigheterna verkligen ska vara. När han sedan ställer frågan med 

vilka metoder man bör styra går han bland annat in i en diskussion kring formellt och informellt 
styrningssätt där han menar att det formella karaktäriseras av att den är exakt och ofta detaljstyrd 
och ges genom klara besked om lagar och förordningar, medan den mer informella baseras på 
lösare tyglar genom vilka ett större handlingsutrymme erbjuds, ett sådant exempel är när 
regeringen ger myndigheter ”övergripliga mål och huvudsakliga inriktningar.” Även genom att 

                                                
16 Ingemar Mundebo, Hur styr staten? – Resultat av resultatstyrning, (Stockholm, 2008), s.24 
17 Ibid. s.25f 
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påverka individers attityder och värderingar kan styrning uppstå.18 En dimension av detta, som 
Mundebo anser vara speciell, är när myndigheter ibland verkar som opinionsbildande gentemot 
individer, det rör sig särskilt om myndigheter som har som mål att ”verka för”, ”stödja” och 

”stimulera”. Då är det inte längre regeringens styrning av myndigheter det handlar om utan 
regeringens styrning, eller uppfostran av människorna, genom myndigheterna.19 Några av de 
resultat som Mundebo kommer fram till är bland annat att regeringens ”övergripande mål” ofta 
är alldeles för många och detaljerade och därför egentligen inte bör ses som just övergripande. 
Däremot ges ofta tydliga besked för de ekonomiska ramarna inom vilka en myndighet bör hålla 
sig. När det föreslås en önskad minskning av regeringens detaljstyrning till förmån för 
myndigheternas styrning av den egna verksamheten är det sällan detta faktiskt verkställs även om 
myndigheternas ansvar för den inre organisationen däremot ofta stärks.20 

 

Kommersialism 

Då kommersialism också är en stor diskussionsfråga i utredningsdebatten var det önskvärt att 

finna tidigare forskning även inom detta område och gärna specifikt för kommersialiserad kultur. 
Att finna sådan forskning visade sig svårare än förväntat, men även om den inte specifikt vänder 
sig mot böcker och litteratur, presenteras här ändå en studie av Gary Alan Fine vars forskning 
avser en specifik konststil, folk art, på den amerikanska marknaden. Detta kan visserligen innebär 

en viss problematik vid applicering av den på min studie eftersom den amerikanska markanden 
och den svenska inte nödvändigtvis ser likadana ut samt att konst- och bokmarknaden också 
skiljer sig åt. Det gemensamma för våra studier är däremot av mer relevant slag, Fine testar och 
diskuterar den amerikanska konstmarknaden utifrån McDonaldisering något som jag också ämnar 
göra då stora delar av kulturutredningsdebatten som sagt behandlar kommersialism, vilket 
McDonaldisation i grunden handlar om. Även om McDonaldisation här berörs utifrån Fines 
studie kommer en presentation specifikt av teorin under nästkommande rubrik   

 Fine påbörjar sin studie med en redovisning av Herbert Glans’ kritik mot masskultur som 
består av fyra teman (masskultur kan förstås som kommersialiserad kultur): produktion av 
masskultur skadar finkulturen, masskultur konkurrerar ut finkultur, masskultur skadar 
individerna, samt att masskultur underminerar samhällets styrka och leder till totalitarism.21   
 Fines studie har bland annat utförts genom undersökning av huruvida konstmarknaden kan 

anses följa Ritzers fyra dimensioner, effektivitet, kalkyleringsbarhet, förutsägbarhet och kontroll. 
Vad han kommer fram till genom studiens gång är att det inte, på någon marknad är ett ”allt - 

                                                
18 Mundebo, s.81 
19 Ibid. s.82 
20 Ibid. s.165 
21 Gary Alan Fine, ”Art centres: Southern Folk Art and the splintering of a Hegemonic Market”, Resisting 

McDonaldization, red. Barry Smart, (London, 1999), s.148 
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eller - inget” fenomen, det vill säga att det inte nödvändigtvis behöver vara så att alla fyra 
dimensionerna existerar eller att ingen av dem gör det, ibland kan den ena vara mer utvecklad än 
någon av de andra. För många konstnärer är det viktiga inte hur mycket de producerar, mer 

energi läggs istället på produktens detaljer. Effektivitet, som enligt Ritzer, handlar om hög 
produktion på kort tid är alltså inte en aspekt som avspeglas konstnärernas arbetssätt, man 
koncentrerar sig hellre på kvalitet än på ”snabba pengar”.  Kalkyleringsbarhet är den av de fyra 
dimensionerna som har minst relevans för konstnärligt arbete, enligt Fine, som fortsatt menar att 
många konstnärer till och med saknar entreprenörens kunskap om att beräkna vinst och 
ekonomiska transaktioner. Däremot finns det naturligtvis undantag, en del konstnärer har 
specialiserat sig på sådana uträkningar och håller till exempel hård koll på antal verk de 
producerat genom åren, i ett sådant fall har en McDonaldiserings process påbörjats. 

Förutsägbarhet är något högst relevant i industriella organisationer, där ”den bästa 
överraskningen är ingen överraskning”. Men i konstnärsvärlden ses förutsägbarhet som 
någonting oönskat, där är det unika viktigt, fastän med detta sagt förväntar man sig att en 
konstnärs arbeten ska likna varandra åtminstone i stil. För att behålla de tre ovannämnda 
dimensionerna är någon sorts kontroll över arbetsprocessen nödvändig, detta är specifikt lämpligt 
i industrin men mindre tillämpar på individuell produktion. Det är ofta frihet som möjliggör en 
konstnärs skapande. Vidare presenterar Fine att även om de konstnärer som han studerat inte 
utsätts för någon ”fullständig” kontroll kontrolleras de till viss grad, liksom alla entreprenörer, av 

marknaden och av de som representerar marknaden. Detta betyder att en viss anpassning till 
marknaden kan ske, om än omedvetet. Fine avslutar studien med resultatet att McDonaldisering 
och konstindustrin är varandras motsatser vad avser uppfattningar om kommersialism och 
mångfald men att det för den delen inte innebära att vissa dimensioner av konstindustrin, liksom 
de flesta marknader, har utsatts för McDonaldisering. Enligt Fine är McDonaldisering bara ett 
märke på en typ av produktion som konsumenter kan välja att avböja om det är önskvärt.22 
 
 

Teori och metod 
Då detta arbete är av ett induktivt slag har studiens fynd fått legat till grund för de teoretiska 
ansatser som analysen sedan har byggts vidare på.23 Det är för den delen inte tal om ett eget 
teoriutvecklande utan vad jag avser med detta är att jag under studiens gång och utifrån mitt 

material funnit befintliga och, vad som kan tänkas vara, lämpliga teorier som sedan har använts 
för att diskutera kring några av de fenomen som jag funnit varit av intresse för studien. 
 

                                                
22 Fine, red. Smart, s.157-161 
23 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö, 2006), s.21f 
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Teori 
Utifrån de punkter av kulturutredningens förlag som jag nämnde under rubriken Några av 
kulturpolitikens nya mål har jag, av de anledningar som nämnts ovan, funnit att nedanstående 
teorier är av relevans att diskutera i analysen.  
 

Governmentality 

Governmentality som begrepp och teori utvecklades av Michel Foucault 1978, dock blev hans 
analys aldrig helt klar och därför finns det idag flera olika tolkningar,24 den jag använder som 
utgångspunkt för min studie bygger på Mitchell Dean’s som är inspirerad av bland annat Michel 
Foucault. Governmentality, som också kan kallas för styrningsmentalitet, är uppbyggd runt 

Foucaults föreställningar om makt och kunskap, begreppet är en sammanslagning av orden govern 
(”styra”) och mentality (”inställning)25 vilket kan ge oss en förståelse av att det rör sig om vår 
inställning till styrning och makt, det vill säga på vilket sätt vi ser på metoden av hur vi styr och 
styrs.26 Då det inte enbart är genom lagar om förbud och påbud våra beteenden påverkas 
diskuterar man i en styrningsmentalitetsanalys på vilka andra sätt det kan skapas ordning i 
samhället. Mitchell Dean redovisar en definition av styrning som följer nedan: 

 

Styrning är en mer eller mindre uträknad och rationell aktivitet utförd av en mängd 

myndigheter och maktinstanser som genom en variation av tekniker och former av kunskap, 

söker forma/utveckla det mänskliga uppförandet genom att arbeta sig genom våra begär, 

längtan, intressen och övertygelser…27 

 
Tekniker av styrning, strategier och kunskap om tekniker som kan leda till styrning och påverkan 
av individers beteenden, så som till exempel självdisciplinering och självreglering, är högst 
relevanta fenomen som man intresserar sig för i en governmentalityanalys.28 Genom begreppen 

överhöghet - disciplin - styrning kan man, menar Foucault, studera styrningsmentaliteten i ett 
samhälle.29 Det gäller alltså att se på styrning som mer än bara en statlig eller toppstyrd makt, som 
ofta associeras som något negativt, istället kan makt genom icke-tvingande styrning uppfattas 
som någonting ”positivt, produktivt och uppmuntrande istället för negativt hindrande och tvingande.” En 
sådan omvändning i styrningsstrategierna kan, enligt governmentality, ske samtidigt som ett styre 

                                                
24 Sophia Lövgren, Att styra ett framtidens folk, (Linköping, 2002), s.26ff 
25 Ibid, s.26 
26 Ibid. s.36 
27 Mitchell Dean, Governmentality – Power and rule of modern society, (London ?, 1999), s.10  
28 Lövgren, s.29f 
29 Dean, s.102 
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går från att vara centraliserat till att bli decentraliserat och liberaliserat.30 På detta sätt kan vi alltså 
förstå att en liberal stat, ett liberalt samhälle, inte för den delen betyder att dess medborgare är 
mindre styrda utan istället innebär det att styrningen av individerna är försiktigare, blygsammare 

och beklädd i andra kostymer än i en icke-liberal stat,31 eller som Sophia Lövgren beskriver det 
utifrån bland annat Foucaults syn: 
 

Vad som skall skapas under liberalismen är goda medborgare som lever goda liv. Det 

är en ”reglerad frihet” som skall skapa aktiva medborgare. Det finns under 

liberalismen (och neo-liberalismen) en skyldighet att vara fria och aktiva medborgare. 

Världen är numera full av möjligheter, där individer till en högre grad än tidigare kan 

njuta av sina framgångar men också till en högre grad får ta ansvar för 

motgångarna.”32 

 

För att på något sätt sammanfatta teorin i sin enkelhet handlar det i en governmentalityanalys om 
att studera : varför vi styr oss själva och andra (detta kallas för politisk rationalitet), hur vi styr och 
styrs (governmentality) och med vad det är vi styrs (till exempel liberalism, det vill säga 

styrningstekniken), det kan dock även vara intressant att studera vilken inställningen det finns till  
styrningen.33 Med hjälp av denna teori hoppas jag kunna diskutera bland annat den 
decentralisering av kulturpolitiken som föreslås av kulturutredningen men även på vilket sätt man 
kan se de fenomen som det diskuteras kring i debatten vad avser statens och myndigheternas roll 
för kulturen.  

 
Men innan jag presenterar nästa teori vill jag uppmärksamma och förtydliga att Governmentality 

teorin och den tidigare presenterade forskningen av Mundebo båda visserligen behandlar styrning 
men att de berör styrning i olika bemärkelser. Mundebo har i sin avhandling framförallt behandlat 
en mer ”traditionell” styrning, vilket avser en på sätt och vis toppstyrd sådan, alltså en styrning 
som kommer uppifrån och betecknas ”förvaltningspolitik”. Förvaltningspolitik handlar om 
människor och om hur vi bör forma ett samhälle och de statliga och kommunala organ och 
verksamheter som samhället består av.34 Det är alltså i den meningen en fråga om en mer ”synlig” 
styrning än den styrning man ofta talar om i Governmentality teorin där, som nämnts ovan, olika 
tekniker tas till hjälp för att påverka individer till att styra sig själva. Även om det alltså finns 

skillnader i Mundebos forskning och i Governmentality teorin om hur styrningen tar sig uttryck, 
det vill säga på vilket sätt styrning uppnås, finns där även en del likheter. En likhet är bland annat 

                                                
30 Lövgren, s.30ff 
31 Dean, s.50f 
32 Ibid. s.28 
33 Ibid. s.32ff 
34 Mundebo, s.9 
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att det i de båda fallen talas om olika sorts styrningstekniker och en specifik likhet vad avser detta 
finns mellan governmentality teorins ”självdisciplinerande” och vad Mundebo kallar för en 
”speciell dimension av ordet styra” där han avser myndigheterna som opinionsbildande 

verksamheter.35 Här menar alltså även Mundebo, i likhet med governmentality teorin,  att en viss 
grad av styrning sker inifrån individen själv.  
 I Mundebos avhandling berörs däremot oftast styrning av ett mer traditionellt slag där det 
handlar om styrningen av bland annat myndigheters organisering och arbetsfördelning. Där talas 
det framför allt om styrning genom olika idéer och åtgärder som är riktade mot den offentliga 
sektorns organisation och arbetssätt. Det Mundebo studerar är alltså hur offentliga verksamheter 
organiseras för att effektivast uppnå politiska mål medan det i governmentality teorin talas om en 
mer subtil styrning genom vilken de styrande hoppas organisera individerna för att uppnå ett 

önskat beteende. 
 Även att det sker på olika nivåer kan både den mer traditionella och synbara styrningen 
samt den mer diskreta och ”självdisciplinerande” styrningen båda ses som medel vilka avser att 
skapa ordning och uppnå önskade mål i samhället.   
 

 

McDonaldization 

McDonaldization, eller McDonaldisering, som är term utvecklad av George Ritzer, bygger på 
Max Webers byråkrati- och rationaliseringsteori men kan dock sägas vara en moderniserad 
version av dem.36 Ritzer menar att det karaktäristiska för  McDonaldisering är att den består av 
processer som bygger på samma principer som snabbmatsrestauranger så som exempelvis 

McDonalds som uppenbarligen utgör en modell i teorin. Det är däremot inte enbart restauranger 
som kan sägas påverkats av eller anammat ett McDonaldiserat tanke- och arbetssätt, även andra 
samhälleliga domäner har påverkats av ett system som är likvärdigt det av 
snabbmatsrestaurangernas. Sådana domäner är bland annat utbildning, arbete, familjeliv, politik 
och så vidare.37 McDonaldisering inom dessa domäner kan innebära att man strävar efter att 
rationalisera systemet för att till exempel utveckla ekonomin eller produktiviteten. Det som ett 
McDonaldiserat system framförallt kan erbjuda är en formell rationalism som, enligt Ritzer, kan 
ses i termer av: effektivitet, kalkyleringbarhet, förutsägbarhet och kontroll. Han menar vidare att 

det i sådana system ofta handlar om att uppnå ett önskat resultatet till minsta möjliga kostnad 
och/eller tid.38 Med effektivitet avser Ritzer ett system som på bästa möjliga sätt kan tillfredställa 
ett behov, det vill säga att en verksamhet som hittat en effektiv metod genom vilken man kan 

                                                
35 Ibid. s.82 
36 George Ritzer, The McDonaldization thesis, (London, 1998), s.2  
37 George Ritzer, The McDonaldization of society, (London, 2001), s.198 
38 Dana & Michael A. Weinstein, ”McDonaldization enframed”, Resisting McDonaldization, red. Barry Smart, (London, 

1999), s.59 
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lösa ett problem eller tillfredsställa ett behov har McDonaldiserat verksamheten genom 
effektiviseringen. Ett exempel på en sådan verksamhet, förutom McDonalds är Skatteverket och 
deras inkomstdeklarationsformulär. Genom dimensionen kalkyleringsbarhet betonas den 

kvantitativa aspekten av en produktion, kvantitet har jämställts med kvalitet. Även ekonomiska 
uträkningar och tidsbesparing är sådana aspekter som det tas hänsyn till och bästa möjliga 
kombinationen är så mycket produkter till så liten kostnad som möjligt och på kortaste tiden. 
Med förutsägbarhet menas att man producerar sådana varor som är likadana oberoende av tid 
och plats. Inga överraskningar är önskvärda, detta gäller även för de anställda som har strikta 
regler och befallningar som de måste följa för att uppnå en mer förutsägbarhet hos 
verksamheten. Kontroll, som är den sista av de fyra dimensionerna, utövas på McDonalds dels 
över personalen men också kunderna. De obekväma stolarna till exempel och de få 

valmöjligheterna av mat utgör ledningens kontroll över kundernas vistelse i tid et cetera.39 Även 
om dessa dimensioner kan verka utarbetade och planerade betyder detta inte för den delen att det 
handlar om någon konspiration, ofta sker en McDonaldisering oplanerat men på basen av 
kunskapen om att en profit kan möjliggöras, det är alltså det egna intresset för de tillgångar man 
kan  vinna som är avgörande när ett system så att säga McDonaldiseras.40  
 Sammanfattningsvis handlar Ritzer’s teori om McDonaldisering om att olika domäner i 
samhället, liksom varor standardiseras, görs likriktiga och förutsägbara genom idékoncept som 
visat sig lönsamma. På detta sätt kan man säga att McDonaldisering handlar om kommersialism, 

eftersom mångfalden av varor och tjänster minskar till förmån för den ekonomiska utvecklingen. 
Detta beskriver till exempel Deena och Michael A. Weinstein genom att jämföra Ritzer’s teori 
med Henry Fords löpande bandprincip, där de automatiserade maskinerna producerade en stor 
kvantitet av samma varor. Med denna liknelse, om Fordismens rationaliserade industriella process, 
anser de att McDonaldiseringen rationaliserar sociala interaktioner.41 Då det talas om 
kommersialism i debatten fann jag det önskvärt att på sätt och så vis ”testa” uttalandena med 
hjälp av McDonaldisations teorin. 

Metod 

Kvalitativ innehållsanalys 

Den metod som använts genom studiens gång är kvalitativ innehållsanalys. Detta är, som Alan 
Bryman uttrycker det, ”sannolikt det varligaste tillvägagångssättet när det gäller en kvalitativ analys av 

dokument. Det inbegriper ett sökande efter bakomliggande teman i det material som analyseras…”42 Metoden 
används alltså för att dra slutsatser om innehållet i det material som studeras. Jag har arbetat med 
David L. Altheide’s kvalitativa innehållsanalys, den är influerad av bland andra George Herbert 

                                                
39 Ritzer, (2001), s.198ff 
40 Ritzer, (1998), s.6 
41 Weinstein & Weinstein, red. Smart, s.59 
42 Bryman, s. 368ff 
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Mead, Herbert Blumer och Alfred Schutz.43 Metoden består av ett antal modeller som möjliggör 
och underlättar för att strukturera upp det insamlade materialet innan och under själva 
analysarbetets gång. Den huvudsakliga modellen består av 12 punkter och ser ut som följer:44 

 
1, Utifrån ämnet, i mitt fall kulturutredningsdebatten, formuleras ett syfte och frågeställningar 
som man vill ska utgöra fokus för studien.45 2, Undersökning av möjliga informationskällor, med 
det menas att man tar reda på varifrån man vill eller kan inhämta lämplig data. Sedan gäller det att 
bekantar sig med informationskällans kontext.46 3, Djupgående genomgång av vad artiklarnas 
innehåll, man läser alltså igenom sitt material och väljer ut sådant som man sedan kan tänkas vilja 

analysera.47 4, Listning av de olika enheterna eller kategorierna för att guida datainsamlingen till 
ett protokoll.48 Detta gjordes och resultatet blev ett protokoll med uppstaplade meningar och 
enheter från materialet. 5, Test av protokollet genom att samla in mer data från fler dokument.49 
6, Bearbetning och eventuellt revidering av protokollet allt eftersom mer data samlas in, detta 
utgör också en förfining av protokollet.50 Man kan alltså säga att man arbetar fram och tillbaka 
mellan protokollet och materialet dels för att kunna revidera sådana enheter som eventuellt inte 
dyker upp i fler än en eller ett fåtal dokument men också för att få ytterligare struktur på 
protokollet. 7, I det här steget uppenbarar sig förhoppningsvis idéer om vilken eller vilka möjliga 

teorier som kan tänkas vara relevanta för studien. Med det menas att man börjar se något eller 
några mönster i sin data och utifrån dessa mönster gäller det att testa sin data med hjälp av någon 
eller några teorier.51 Jag vill inte påstå att jag har testat mina fynd på detta sätt utan väljer i stället 
att formulera en diskussion mellan data och teorier för att försöka få en förståelse för vilka 

                                                
43 David L. Altheide, Qualitative media analysis, (Thousand Oaks, 1996), s.8 
44 Ibid. s.13 
45 Ibid. s.23 
46 Ibid. s.24 
47 Ibid. s.24 
48 Ibid. S.25 
49 Ibid. s.26 
50 Altheide. s.26 
51 Ibid. s.32ff 
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fenomenen som uttrycks i kulturdebatten. 8,  En sista ihopsamling av data genomförs genom att, 
om det är möjligt, använda de initiala koderna, samt med hjälp av förklarande exemplen. Viktigt 
är också att undersöka sin data innan testningen av teorin är helt klar, detta för att kunna utföra 

lämpliga förändringar och undvika eventuell kollaps av någon kategori.52 9, Genomförande av 
dataanalys, begreppsförfining och kodning av data.53 Stegen 6 till 9 har det i min studie arbetats 
relativt parallellt med vilket innebär att de kategorier som jag arbetat fram under steg 4 inte var 
vad som kom att bli de slutgiltiga kategorierna för analys istället reviderades och möblerades det 
om en aning då tydligare mönster uppenbarade sig genom ytterliggare datainsamling. Med detta 
döptes de ursprungliga kategorierna om vilket även innebar att fynden fick tydligare teoriteman. 
10, Jämförelse av extremfallen och det typiskt karaktäristiska för en kategori i och med detta förs 
också noteringar med korta sammanfattningar som ger en överblick över kategorierna.54 11, 

Kombinering av de korta sammanfattningarna med exemplen av de typiska och extremfallen, 
detta illustreras med material från protokollet. Här finns också tillfälle att anteckna sådant som 
man finner extra intressant.55 12, Här integrerar man fynden med tolkningarna och 
nyckelbegreppen i ett sista och slutgiltigt utkast.56  Detta är alltså resultatet som blir själva 
analysen av det material som man studerat.  
  
 

Analysavsnitt 
Som nämnts tidigare redovisar jag min studie kring kulturutredningsdebatten genom att i vissa fall 
och när det görs gällande exemplifiera den utifrån det litterära kulturområdet. Detta avser i 
debatten främst diskussioner kring Författarförbundet, Författarfonden och 
Biblioteksersättningen. 

 Sveriges Författarförbund är författarnas och översättarnas fackförbund och ”deras främsta 
uppgifter är att bevaka upphovsrätt, träffa avtal med motparter samt försvara yttrandefriheten.” 
Förbundet disponerar även över ett antal stipendier.57 Författarfonden i sin tur är det organ som 
betalar ut den ersättningen författarna får som tack för att de upplåter sina upphovsrätter och 
tillåter biblioteken att låna ut deras böcker gratis till medborgarna (biblioteksersättningen). 
Författarfonden får 1,26 kr för varje utlånad bok, en viss del av den sammanlagda summan 
betalas ut till de enskilda författarna efter hur mycket de lånats ut, de resterande pengarna går ut 
som stipendier till de som inte lånas ut och sälj lika mycket.58 

                                                
52 Ibid. s.37 
53 Ibid. s.41ff 
54 Ibid. s.41ff 
55 Ibid. s.41ff 
56 Ibid. s.44 
57 http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/lang/sveriges-f%C3%B6rfattarf%C3%B6rbund, 090511, kl.19.00 
58 Dagens nyheter, 24 februari 



 15 

 Varför jag valt exemplifiering utifrån just dessa diskussioner är för att många intressanta 
beröringspunkter har vidrörts, beröringspunkter som många gånger visat på att kulturdebatten 
inte enbart handlar om kultur som estetik, utan i allra högsta grad som uttryck för politik. Några 

av dessa återkommande diskussioner har lyft fram begrepp som är centrala för Sveriges 
medborgare, samhället och det sociala livet. Dessa begrepp kom tidigt under 
materialgenomgången att bli kategorier som skulle utgöra stommen för analysen, kategorierna 
utgjorde fyra till antalet vilka bestod av Statlig styrning och Frihet samt mångfald och kommersialism. 
Under analysarbetets gång kom dessa kategorier istället att bli teman som i grunden baseras på 
begreppen. Anledningen till att kategorierna frångicks och omvandlades till teman var dels att de 
dikotomipar som begreppen utgjorde var svåra att diskutera enskilt men också för att det visade 
sig finnas en röd tråd i vardera par som likväl eller till och med enklare kunde synliggöras genom 

en sammanslagning av paren till teman. De teman som till sist kommit att utgöra analysen är 
Kulturens styrning och Kommersialism/marknad. Jag har funnit att de teorier som presenterats ovan 
varit av intresse att diskutera kring de fenomen som berörts genom debatten. Viktigt att påpeka 
är att studien presenterar en diskussion av min tolkning av vad som framförs i debatten och den 
bör därför inte nödvändigtvis ses som en spegling av faktiska åsikter eller ”sanningar.” Bryman 
menar till exempel att en viss försiktighet ska intas när man läser studier eftersom den tolkningen 
som en viss forskare gör av en text eller ett uttalande inte nödvändigtvis är den samma som en 
annan forskares tolkning skulle varit. Det är nämligen svårt att undvika att lägga in sin egen 

vinkling av de texter som analyseras.59 

 

Kulturens Styrning  
Många av de debattartiklar som studerats genom arbetets gång angående kulturutredningen rör 
sig kring diskussioner angående vad den föreslagna statligt styrda portföljmodellen skulle 
innebära för kulturutövningen. Genom debatten kan man ana att det råder en ängslan för i vilken 
grad staten kommer ha makt över till exempel vilken sorts litteratur som kan komma att ges ut. 
Detta avser alltså ett resonemang kring makt och styrning och därför ämnar jag att genom temat 
Kulturens styrning diskutera några av de debattartiklar som berör detta ämne och det görs här 
utifrån Governmentality – teorin och Mundebos tidigare forskning.  
 

Det är speciellt i frågan om utredningens förslag om en myndighetssammanslagning som det i 
debatten diskuteras vilken roll staten egentligen kommer att ha för kulturen. Denna 
portföljmodell har kritiserats och decentraliseringens effekt ifrågasatts. Bland annat skriver 
Magnus Eriksson, musik- och litteraturkritiker i Svenska dagbladet följande: 
 

                                                
59 Bryman, s.367 
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Visserligen syftar portföljmodellen på en decentraliserad ordning, där statliga organ förhandlar 

med regionerna om hur stor penningportfölj de skall få att använda efter eget skön, eller rättare 

sagt enligt de idéer de presenterar för staten. Men portföljen är en byråkratportfölj, en del av en 

jättelik centralisering.60  

 

Det här citatet är ett av många liknande i kulturutredningsdebatten i vilket man kan ana att det 
skeptiskt spekuleras över den påstådda decentraliseringen och huruvida den egentligen inte bara 
innebär en fortsatt centraliserad makt över kulturfrågorna. Detta eftersom beslut fortfarande 
kommer att fattas av staten då det i slutänden är statens roll att godkänna de förslag som lagts 
fram av myndigheterna och regionerna. Ett förslag om att decentralisera makten över kulturen på 

detta sätt kan ses som ett försök från staten att få regionerna att engagera sig mer i de 
kulturpolitiska frågorna. Fenomenet kan ses som en styrningsteknik genom vilken staten önskar 
tillämpa en sorts självförvaltning där regionerna själva kan tyckas vara ansvariga för det egna 
kulturlivet. En ”självregleringsteknik” som Foucault skulle kallat det, vilket innebär att människor 
själva genom ett frivilligt och aktivt sätt omvandlar sig.61 Eller som Lövgren uttrycker det i sin 
avhandling:  
 

Det handlar om decentrism; en övergång från socialstat till självförvaltningsstat med en ny 

styrning där lokala intressenter skall engageras i konstruktionen av sin egen välfärd.62 

 

På detta sätt kan alltså tänkas att utredningen hoppas kunna uppnå en utbredd självdisciplin vad 
gäller de kulturpolitiska frågorna i regionerna. En sådan självdisciplin liknar Baumans ”livspolitik” 

som han menar har kommit att ta över den tidigare moderna statliga politiken. Både livspolitiken 
och självdisciplineringen ämnar motivera individen, i det här fallet regionerna, att handla för sin 
egen välfärds skull.63 Disciplineringsprocesser är enligt Foucault något typiskt för det 
kapitalistiska samhället.64 Så även om det råder en negativ hållning gentemot att statligt styrda 
myndigheterna kan komma att avgöra kulturens utveckling och överlevnad kan utredningens 
förslag om decentralisering alltså förstås som ett försök att engagera regionerna i den egna 
kulturpolitiken, något som de flesta säkert ser som positivt. Att på detta sätt söka skapa 
uppfattningar om att en process är engagerande, positiv och produktivt kan förstås som 

ansträngningar vilka ämnar ta fokus från en lätt identifierbar toppstyrd maktorganisation 
kännetecknad av en traditionell syn på kontroll. Genom en sådan ”mikroprocess” kan makten till 

                                                
60 Svenska dagbladet, 17 februari 
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62 Lövgren, s.32 
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synes fördela styrningen ut på individ- eller, som i det här fallet, regional nivå. I ett globalt och väl 
ekonomiserat liberalt samhälle kan detta, enligt Lövgren, leda till en effektivare styrning än den 
traditionella  maktpolitikens.65 Det handlar alltså om att staten genom en till synes positiv ”egen 

vård” av kulturpolitiska frågor önskar öka regionernas ansvarstagande. Men med en sådan utökad 
”frihet” som till synes innebär större inflytande av de egna kulturfrågorna kommer också ett 
större ansvar för eventuella misstag.66 I fallet med kulturen kan detta innebära att de olika 
regionerna får olika ”bra” kultur. Det vill säga att kulturen kan komma att variera i kvalitet från 
region till region som ett resultat av den decentraliserade ”friheten”, detta för att olika 
förutsättningar vad gäller exempelvis kunskap om och intresse för kulturfrågor finns. Sådan oro 
för kulturens eventuella ojämna resultat kan skådas i citatet nedan:  
 

Problemet är att det är så stora skillnader mellan regionerna vad gäller kompetens, engagemang 

och intresse för kulturpolitik. Min stora farhåga är därför att det blir väldigt ojämnt nationellt 
sett.67 

 

Den ”positiva egenvården” ifrågasätts alltså ständigt i debatten.  
 Men det är trots allt inte självdisciplinen i sig som verkar vara den upprörande faktorn i 
debatten utan att det uppfattas som att utredningen genom sina formuleringar om 
decentralisering hoppas kunna förklä statens makt över kulturpolitiken som på detta vis skulle 
kunna styra kulturen på ett sätt som vid en första anblick inte ska uppfattas som just statlig 
styrning. Det handlar alltså om en sorts styrningsteknik och Mundebo menar att ett sätt genom 
vilket man kan styra offentlig verksamhet är just att bestämma över dess organisation, det vill 
säga om hur dess fördelning av uppgifter och ansvar ska se ut mellan till exempel stat och 

kommuner.68 Det är en sådan styrning, genom utredningens omorganisation, som man i debatten 
uttrycker oro för. Framförallt förslaget om sammanslagning av myndigheter ses som ett hot vilket 
man menar kan komma att innebära att till exempel författarfondens medel konfiskeras och att 
författarförbundets inflytande över pengarna på detta sätt inte kommer att bestå utan istället 
läggas i händerna på staten och påverkas av regeringen.69 I detta uttalande finns en oro över 
eventuellt förlorad makt vad avser hur pengar bör fördelas. Författarförbundet är alltså rädda för 
att ett alltför stort statligt inflytande kan medföra att politiska ställningar ska färga fördelningen av 
medlen. Eller som Mats Söderlund, ordförande i Författarförbundet formulerar det enligt Jenny 

Leonardz artikel;  
 

”Det kan bli en väldig styrning av bidragen, och formuleringarna är vaga och öppna för långt 
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gående tolkningar”70 

 
I sammanhanget pratar Söderlund om hotet mot litteraturens oberoende ifall staten ges för stort 
inflytande över hur medlen bör fördelas. Statligt fördelade medel kan vara en sorts teknik vilken 

avser att försöka styra kulturens utbud. Styrningstekniken kan alltså ses som en sorts övervakning 
av produktionsprocessen.71  
 Vad det är som ses som vaga i citatet är de kulturpolitiska målen som utredningen föreslagit. 
Att de uppfattas som vaga är inte en speciellt ovanlig åsikt i debatten. Flera gånger påpekas det att 
utredningens helhet och dess kulturpolitiska mål rör upp fler frågor än de besvarar på grund av 
dessa vaga formuleringar. Mundebo anser att just begreppet mål är ett av de mest använda orden 
inom styrning. Även det avser att påverka formella organisationers struktur och kan ofta vara 
medvetet oklara eftersom det kan underlätta ledningens flexibilitet när det gäller att fatta beslut. 

Däremot kan en otydlig målformulering också ”skapa problem om var ansvaret ligger i ett 
politiskt-administrativt system.”72 Om sådan problematik uppkommer, ifall utredningens förslag 
går igenom, är naturligtvis svårt att säga i nuläget och detta är inte heller någonting som den här 
studien ämnar göra, däremot tycks det i debatten redan inträtt viss förvirring om dels målen men 
även angående vem det egentligen är som kommer att fatta besluten. Kanske är det just därför 
ämnet diskuteras så livligt, för att redan nu försöka förhindra att all makt över kulturen till sist 
hamnar hos staten? Detta styrker i så fall Mundebos resultat av att målbeskrivningar som inte 
klart uppvisar ett tydligt syfte riskerar att tolkas olika och kan därför innebära problem för både 

de styrande och de styrda.73  
 Vidare associerar Magnus Eriksson, litteratur- och musikkritiker, utredningens förslag om 
myndighetssammanslagning till den ryska stalinistiska politikern och kulturansvarige Andrej 
Zjdanov’s kultursyn, vilken enligt Eriksson, ansåg att ”kulturen skall inte blott ge perspektiv på 
politiska frågor, den skall också påverka attityderna till dessa.”74 I en sådan association kan man 
skönja en ängslan över att kulturyttringar kan komma att springa politikens ärenden, det vill säga 
att bekymmer finns för att en statlig inblandning kommer innebära att kultur inte längre kommer 
kunna vara uttryck för politisk kritik utan även det motsatta. Alltså att kulturella uttryck inte bara 

kommer användas utan även utnyttjas som medel för att påverka samhällets medborgare politiskt. 
I och med detta frågar sig Eriksson om det är politikerna eller tjänstemännen som kommer att 
definiera den kulturpolitiska profilen.75 Diskussionen som Mundebo för kring huruvida det är 
tjänstemännen eller politikerna som styr verksamheter startar med en redogörelse om att svaret 
rent formellt är enkelt; ”det är politikerna som bestämmer”, tjänstemännen ska förbereda beslut 
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och genomföra dem medan politikerna formulerar mål och beslutar om vilka förslag som det ska 
arbetas med. Även om det i ”de flest utredningar” många gånger finns en betoning på 
politikernas styrande roll menar Demokratiutredningen, som Mundebo hänvisar till, att en alltför 

ensidig betoning av styrning kan leda till en underskattning av att ”ha en förvaltning som också 
bjuder politiken motstånd i kraft av sin erfarenhet, kunskap och självständighet. En oberoende 
förvaltningsapparat kan alltså ha ett demokrativärde, fastän, eller just därför att, den är svårare att 
styra för de politiskt förtroendevalda.” På detta sätt betonar, genom att referera till 
Demokratiutredningen, Mundebo att det är viktigt att visa på att det finns positiva aspekter med 
att låta myndigheter i vissa fall vara oberoende och fristående från statlig styrning och 
inblandning.76 Det är också en sådan betoning som man kan avläsa från kulturdebattens 
skribenter, vilket bland annat formuleras som följer:  

 

All kultur ska hållas fri från politiskt inflytande.77 

Det fria ordet ska alltid vara fritt och dess tjänare ska vara fria.78 

Liksom den (en gång) fria forskningen är konstnärens och kulturinstitutionernas frihet från 

statligt eller annat politiskt ingrepp livsavgörande för demokratins bevarande.79 

 

Man menar här att kultur handlar om demokrati, det fria ordet. Genom konst och kultur kan man 
uttrycka politisk kritik och politiska åsikter, uppmärksamma samhällets politiska brister etcetera. 
För att demokratin ska överleva anser debatten att statens inflytande bör hållas borta från 
kulturen i så stor utsträckning som möjligt och att kulturinstitutionerna ska fortsätta vara 
obundna och inte genomgå en omorganisering så som utredningen föreslår genom att slå 
samman dagens olika kulturmyndigheter.  

 En annan styrningsteknik än till exempel den självdisciplinerade som nämnts tidigare, är 
den av en mer normaliserande och åsiktspåverkade arten som Mundebo diskuterar i sin 

avhandling, genom vilken de styrande önskar dirigera medborgarna eller en specifik grupp mot 
ett visst beteende eller handling.80 Mundebo menar att en sådan teknik som avser påverka åsikter 
kan verkställas genom regeringens tillsättning av myndigheter som ska ”verka för”, ”stödja” och 
”stimulera”. Att sådana myndigheter ofta används som opinionsbildande är regeringens sätt att 
via dessa verksamheter försöka ”uppfostra” eller styra människor.81 Det finns uppenbarligen en 
mångfald av tekniker genom vilka styrning av individers eftersträvansvärda meningar och 
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beteenden kan åstadkommas och staten ses ofta som det ledande företaget vad gäller påverkan av 
medborgarnas inställningar.82 Styrningstekniker kan alltså ta form genom påverkan av individers 
inre eller genom andra yttre påtryckningar som är mer eller mindre ”synbara”.  

 Som noterat tidigare är det i en kvalitativ innehållsanalys önskvärt att jämföra en kategoris 
typiskt karaktäristiska och dess extremfall. Därför har jag under genomgången av materialet sökt 
efter uttalanden i debatten som kan visa på motsatta åsikter vad gäller kulturens styrning. 
Extremfallet i en sådan mening skulle alltså innebära att det uttrycks åsikter i debatten som anser 
att det inte alls är staten som kommer styra den nya kulturpolitiken, att statens styrning över 
kulturen ses som positiv eller att myndighetssammanslagningen är positiv. Det sistnämnda finns 
exempel på i Expressens artikel Inget drama. 

 

Från en mängd småmyndigheter till tre megamyndigheter, med Kulturrådet som samordnare. 

Detta har potential att minska byråkratin och göra kulturens röst mindre splittrad…Färre med 
detaljstyrning och fler generella, långsiktiga gör den konstnärliga friheten större.83  

 

Här uttrycks alltså en tilltro av att en myndighetssammanslagning kan underlätta arbetet med 
kulturpolitiska frågor eftersom man är av åsikten att den kommer innebära en koncentration av 

styrningen som förläggs i färre instanser än tidigare. Sammanslagningen anses således medföra en 
positiv effektivisering som kan utöka konstens frihet. Uppfattningarna skiljer sig här alltså från de 
tidigare redovisade. Anna Takanen anser att ”det märks en nedmontering av statens roll” i den 
nya kulturutredningen och med det uttrycker hon en oro över att kulturen kan hamna i kläm i 
”mindre regioner där kulturpolitikerna har svårare att hävda sig gentemot politikens tunga 
instanser.”84 Hon anser också, i motsats till tidigare presenterat material, att statens roll 
förminskas i den nya kulturpolitiken och på så sätt torde, liksom i föregående citat, kulturens 
frihet ökas. Något som Takanen visserligen ser mer problematiskt på då konflikter mellan 

regionernas politiska instanser kan resultera i bakslag för kulturens arbete och utveckling.85 Något 
som även diskuterats tidigare i analysen. Liknande åsikter formuleras i Kulturutredningen – en god 
startdebatt: 

 

Regionalisering är på många sätt en mycket glädjande utveckling. Det finns all anledning att gå 

vidare och fördjupa. Samtidigt gäller det att inse risken för en målkonflikt mellan nationella 
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riktlinjer med fokus på långsiktighet och kvalitet och en decentraliserad struktur där andra 

överväganden och perspektiv kan göra sig gällande.86 

 

I citatet exemplifieras ett sådant positiv ställningsstagandet till decentraliseringen, som diskuterats 
tidigare. Där det ”egna ansvaret” för kulturen sågs som någonting positivt vilket enligt en 
governmentality inspirerad analys kunde tolkas som en styrningsteknik utövad av staten. Så även 

om det här, utan att ifrågasätta underliggande mening, uttryckligen sägs att en regionaliseringen 
kan vara positiv råder det ännu viss skepsis mot huruvida utredningens nya kulturpolitik 
egentligen är helt genomtänkt. Sådana målkonflikter som det talas om i citatet är även något som 
Mundebo reflekterat över i sin avhandling. Variationer av tolkningar och prioriteringar kan bero 
på olika politiska värderingar och även om han talar om skiftande värderingar mellan fullmäktige 
och andra kommunala organ,87 menar debatten att skiftande värderingar också kan existera 
mellan regionerna och staten vilket i sin tur alltså kan leda till att sådant som kommunerna 
eventuellt finner av intresse att arbeta mot inte stämmer överens med vad staten anser bör 

prioriteras.  

 Som synes existerar alltså vissa positiva inställningar till utredningens nya kulturpolitik men 
den överhängande majoriteten är dock negativ. Tilläggas ska också att i de citat som har 
någonting positivt att säga uttrycks ofta ändå en negativitet till en annan aspekt än den som 
lovordats. 

 

Kommersialism / marknad 
Som en förlängning av diskussionen om statligt inflytande över kulturpolitiska frågor och dess 
medel har en diskussion om kulturens utbud uppkommit. I debatten behandlas mångfalden av 
kulturella produkter, eller rättare sagt hotet mot mångfalden. Man är rädd för att den nya 
kulturpolitiken kommer innebära en kommersialisering av kulturprodukter. Särskilt visar det sig 
genom debatten att en kommersialisering av litteratur väcker starka känslor. Författare och andra 
bokälskare är rädda för att en myndighetssammanslagning, där staten fungerar som sista 

beslutsfattare över bland annat hur medlen ska fördelas, kan innebära begränsningar i utgivningen 
av böcker på grund av statens eventuella marknadsintresse. Vad som menas med detta är att 
författare är skeptiska till om deras verksamhet kommer prioriteras till en, av dem, önskvärd grad. 
Man tror att resultatet av en myndighetssammanslagning kommer innebära en risk för sådan 
litteratur som inte förväntas kunna bidra till en samhällsekonomisk utveckling. Debatten om 
kommersialism berörs alltså av begrepp så som till exempel marknad och samhällsnytta  men 
också begreppet kvalitet samt borttagandet av det är något som upprört. Analysen som följer 
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nedan baserar sig på en diskussion utifrån Ritzers McDonaldization, detta görs för att undersöka 
om det är så att man kan se ett mönster i debatten som tyder på eventuella uppfattningar av att 
den svenska kulturen med dess institutioner har kommit att likna ett sådant rationaliseringssystem 

som McDonalds står som förespråkare för. 
 För att tydliggöra börjar jag analysen med ett citat som konkret handlar om kommersialism: 
 

...att kulturpolitiken ska motverka kommersialismens eventuella negativa verkningar är inte 

längre intressant: en lika befängd som talande inställning.88 

En konsekvens av förslaget kommer att bli att den icke kommersiella litteraturen trängs ut …89 

 
Med dessa citat kan vi alltså konstatera vilken uppfattning som råder i debatten vad avser 
kommersialism, det är ingenting önskvärt och därför kan vi också dra slutsatsen att man istället 
efterfrågar mångfald som kan ses som kommersialismens motsats. En reducering av mångfald 
kan enligt Ritzer vara resultatet av globaliseringens effekter.90 Vi anar alltså en stark kritik mot 
den kulturpolitik som kulturutredningen föreslår bland annat därför att globaliseringens effekter 

kan komma att påverka kulturens marknad på ett sätt som inte är önskvärt. Man är rädd för att 
författarfondens inträde i en ”enrådsmyndighet” skulle innebära att sådan litteratur som inte 
tilltalar den stora massan, alltså den icke kommersiella litteraturen, inte skulle kunna publiceras 
och där med finns i förlängningen en risk för att litteraturens mångfald begränsas, vilket alltså 
talar emot Wahlins och Söderlunds viljor. På så vis kan våra val av vad som önskas konsumeras 
begränsas då valen riskerar att minska som resultat av konkurrensen med kommersialiserade och 
förutsägbara produkter.91 Tilläggas bör att Mats Söderlund, som uttrycker sin åsikt i det andra 
citatet är ordförande för Författarförbundet, vilket naturligtvis innebär en starkt partisk hållning 

till litteraturen. Men hans åsikt stämmer överens med Fines resultat om att konstindustrin inte 
heller finner det önskvärt med kommersialism och på detta sätt skiljer sig både konstindustrin 
och författarverksamheten från de uppfattningar som finns hos ett McDonaldiserad 
verksamhet.92  
 Ofta verkar det också som att man i debatten jämställer kvalitetskultur med mångfald. Att 
det i debatten råder diskussioner om att kulturen eventuellt kommer att kommersialiseras tyder 
på att man tror att den nya kulturpolitiken är utsatt för en viss grad av McDonaldisering, vars 
grund alltså handlar om att produktionen av varor inom en viss verksamhet rationaliseras vilket 

innebär att man väljer att producera sådana varor som man vet att allmänheten vill ha, istället för 
att ”riskera” att tillverka någonting som man ändå inte kan sälja. Det vore ju irrationellt eftersom 
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ingen vinst går att få ut från sådana varor. Koncentrationen i dessa verksamheter blir således den 
kvantitativa aspekten istället för den kvalitativa.93 Kvaliteten går förlorad liksom mångfalden i 
utbudet eftersom det är viktigare att producera produkter som säljer.  Ulf Stark återger i artikeln 

”Författarfonden behövs” en nostalgisk anekdot om en bibliotekarie som när han var liten 
berättade för honom om vad hon ansåg kvalitativ litteratur var. 
 

Då sa hon att bra böcker inte är likadana. Hon sa att det som är bra med böcker är att de är 

olika. De är bra på sina egna sätt.94  

 

Att de är det, just ”bra på sina egna sätt”, förutsätter att det finns mångfald, för om böcker vore 
bra på samma sätt så skulle det ju inte göra någonting om det enbart fanns en typ av böcker, så 
länge det var den ”bra typen”. Här syns alltså ett exempel på hur det dras paralleller mellan 
kvalitet och mångfald. Genom citatet och i det sammanhang som det existerar, nämligen artikeln 
i sig, visar Stark att hans åiskt är densamma som barndomsbibliotekariens. För att kunna 

förutsätta kvalitet behövs mångfald. En åsikt som däremot inte delas av marknaden som i 
motsatts tycks anse att varor som den stora allmänheten konsumerar är varor som torde vara 
bra.95 Stark fortsätter sitt minne av bibliotekarien: 

 

Hon förstod vad kvalitet innebär. Varför lånades inte hon ut till Kulturutredningen? Hon 

skulle säkert ha tittat sig runt i den nutida bokhandeln, betraktat allt serietillverkat, 

strömlinjeformat, massmarknadsfabricerat och så gått till biblioteket och konstaterat hur lik 

bokhandeln den blivit: mest av det mest efterfrågade och aktuella. Och så skulle hon ha sagt:    

- Det här är vad kulturutredningen borde göra någonting åt!96 

 

Genom sin berättelse befäster återigen Stark inte bara bibliotekariens eventuella uppfattning om 
hur litteraturen har kommersialiserats utan även sin egen. Utifrån denna definition av 
bokhandelns och bibliotekens innehåll kan man uppfatta en attityd om att litteraturen redan har 
utsatts för McDonaldisering. Just orden ”strömlinjeformad” och ”massmarknadsfabricerad” ger 
associationer till industrin och fabrikernas produktionssystem som är utformade av Henry Ford. 
Hans produktionsteknik som består av löpandebandprincipen har likheter med den 
produktionsteknik som karaktäriserar en McDonaldiserad verksamhet och det är bland annat 
Fordismen som inspirerat Ritzer i hans utveckling av McDonaldisations teorin och dess 
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masstillverkning.97 De bygger båda på ett rationaliserat system där varor produceras i massantal, 
och produkterna är förutsägbara,  något som är idealt för industriella organisationer men däremot 
ses som oönskat i konstnärsvärlden, där det unika ses som positivt, enligt Fine.98 Att det är 

oönskat även inom det litterära området kan bland annat citatet ovan intyga. Man vill inte att alla 
böcker ska vara likadana, man vill överraskas, något som inte, enligt Ritzer, stämmer in på 
kunden hos McDonalds som vill veta vad som erbjuds och fås.99 Varför de vill det förklarar 
Bauman med att det konsumtionssamhälle vi lever i idag, där reglernas politik har ersatts med 
”osäkerställandets politik”,100 skapar ett behov hos konsumenterna att köpa sådana varor som 
han eller hon vet vinsten av, det vill säga förutsägbara varor. Detta för att försöka uppnå en 
efterlängtad trygghet.101 En verksamhet som utsatts för McDonaldisering karaktäriseras nämligen 
av förutsägbarhet vad avser de varor eller tjänster som där finns att tillgå. Att sådana 

verksamheter överlever och till och med når framgångar beror på att många konsumenter alltså 
föredrar en värld utan överraskningar.102 Vilket däremot inte överrensstämmer med den litterära 
världens inställning. För även om det förväntas att en specifik författare skriver på ett specifikt 
sätt, eller i en specifik genre så ska dess böcker inte innehålla samma handling som den 
föregående. Precis det fenomenet presenterar Fine i sin studie, där han redogör för att konstnärer 
förväntas måla inom en viss stil men inte för den sakens skull måla samma tavlor jämt.103   

 Den oro över en eventuell McDonaldisering som antyddes i temats två första citat samt 
Starks åsikt om en, till viss del, redan påbörjad McDonaldisering av kulturpolitiken förstärkas 

ännu mer i citaten nedan. Denna förstärkta oro och åsikt är resultatet av utredningens inställning 
till att kulturen ska främja marknaden. Detta uttrycks genom vidare kritik vilken tar form som 
följer: 

 

Kulturen ska bidra till ”en ekonomiskt hållbar utveckling”. Ergo: kulturen ska få kapitalet att 

växa i takt med människan…Kultur på marknadsekonomins villkor innebär att den redan 

etablerade och accepterade kulturen kommer att klara sig hyggligt. Svårare blir det för den 

samhällskritiska eller den sökande och experimentella som riskerar att misslyckas konstnärligt 

och publikt.104  

                                                
97 Weinstein & Weinstein, red. Smart, s.59 
98 Fine, red. Smart, s.158f 
99 Ritzer, (London, 2001), s.200 
100 Bauman, (Göteborg, 2004), s.233 
101 Ibid. s.245 
102 Ritzer, (London, 2001), s.200 
103 Fine, red. Smart, s.152 
104 Aftonbladet, 13 februari 
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Kulturen och kapitalet kan inte – ska inte! – rädda varandra, men kulturen är redan en så kallad 

tillväxtskapande sektor som går att mäta nationalekonomiskt om man bara vill.105 

Här och där, särskilt i utredningens första del som kallas Grundanalys, finns antydningar om 

att individen i första hand kanske inte längre är medborgare utan konsument och konstnären 

inte längre konstnär utan entreprenör.106 

 

I dessa tre citat menar man att om kultur ses som ett medel för samhällsutveckling och speciellt 
den ekonomiska utvecklingen kommer myndigheterna och staten säkerligen satsa mer på sådana 
uttrycksformer eller kulturella bidrag som de vet att man kan tjäna pengar på. Även detta kan vara 
ett resultat av globaliseringen på så sätt att den nationella politiken mer eller mindre tvingas att 
anpassa sig till marknadsekonomins rationalitet. Ett tillvägagångssätt att göra detta på är just att 
”försöka omvandla allt till objekt som går att kapitalisera på i syfte att tillgodose näringslivets 

strävan efter tillväxt och vinster.”107 Detta leder alltså i debattens ögon till att de icke-
kommersialiserade kulturella bidragen inte överlever. Särskilt stor risk för detta finns om 
kulturutövarna själva tar hänsyn till marknadsförutsättningarna. Något som Fine kom fram till i 
sin studie kan vara ett resultat som har med McDonaldiseringens kontrolldimension att göra. Han 
menar att även om konstnärer inte utsätts för någon fullständig kontroll så påverkades de, liksom 
alla entreprenörer gör, av marknadsvillkoren. Med detta menas att en konstnär i vissa fall 
omedveten anpassar sin produktion till marknadens efterfrågan.108 Bauman menar att de styrande 
kan begränsa uppsättningen alternativ för individen på så sätt att vissa alternativ för med sig en 

typ av straffsanktioner som innebär att de alternativen är alldeles för dyrbara och oönskade att 
välja och därför väljs ett annat alternativ som inte innebär samma risk.109 Detta menar man i 
debatten skulle kunna vara något som blir gällande med den nya kulturpolitiken. Ifall författare 
måste välja mellan att skriva böcker som inte efterfrågas av marknaden eller som inte staten vill 
bidra med pengar till och skriva böcker med motsatta egenskaper kommer han antagligen att välja 
det senare annars finns ju risken att hans böcker ändå inte kan läsas av allmänheten då ”straffet” 
blir ett uteblivet medel. På liknande sätt diskuteras det i debatten om att kulturutövare sannolikt 
kommer behöva anpassa sina produkter till marknaden för att möjliggöra en fortsatt distribution. 

Om detta sker hotas alltså kulturens mångfald att ersättas med kommersialiserad kultur. På sätt 
och vis kan meningen ”kulturen ska bidra till en ekonomiskt hållbar utveckling” ses som 
utredningens formulering av en önskan att finna en lösning på ett behov, vilket alltså avser 
marknadens och samhällets ekonomiska utveckling. För det är just en ökning av konsumtionen 
som har blivit samhällsutvecklingens främsta medel.110 På detta sätt, tillsammans med 
                                                
105Aftonbladet, 15 februari 
106 Dagens nyheter, 23 februari  
107 Jørgensen, s.76 
108 Fine, red. Smart, s.159 
109 Zygmunt Bauman, På spaning efter politiken, (Göteborg, 2000), s.89 
110 Jørgensen, s.77 
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borttagandet av begreppet kvalitet, blir det tydligt att man söker rationalisera kulturen till förmån 
för samhällets bästa, för det är inte, menar Ritzer, konsumenterna som vinner på en kvantifiering 
utan ägarna.111 På samma sätt resoneras det i debatten där åsikten är att det inte är konsumenterna 

som är vinnarna eftersom de förlorar mångfalden av till exempel böcker. ”Ägarna” som istället 
blir vinnarna om den nya kulturpolitiken verkställs ses i debatten vara staten och kapitalet.  

 Hur kan då extremfallen se ut vad gäller kommersialism tro? Sådana fall torde innebära 
åsikter om att den nya kulturpolitiken inte hotar mångfalden utan rent av att den ökar 
mångfalden. Uppfattningar om att kulturutövare fortsättningsvis är fria skapare som inte alls 
kommer behöva ta hänsyn till marknaden är också ett tänkbart extremfall, liksom uppfattningar 
som talar för att borttagandet av ”kommersialismens eventuellt negativa verkningar” för 
någonting positivt med sig. Ett sådant exempel finns nämligen i Expressens ”Inget drama” där 

man uttrycker sig som följer: 

 

Den mossiga formuleringen att kulturpolitiken ska ”motverka kommersialismens negativa 

verkningar” är puts väck.112 

 

Att man beskriver formuleringen om kommersialismens negativa verkningar som mossig kan 
förstås som att man har en positiv inställning till att formuleringen tagits bort. En åsikt som kan 
tyda på att man antingen inte håller med om att kulturen riskerar att kommersialiseras eller som 
att det inte gör någonting om en kommersialisering sker. I det här fallet handlar det nog dock mer 
om att man anser att kulturen redan har utsatts för kommersialisering. Eftersom man använder 
just ordet ”mossig” som i det här fallet kan ses som en synonym till ”gammal”. Man kan även 

förstå detta genom en vidare genomgång av artikeln där det talas om att näringslivets roll för 
kulturen har varit en nedtystad aspekt sedan ”stenålderns” (1974-års) kulturpolitik. Fortsatt talas 
det om att regeringens näringslivspolitik är avgörande för kultursverige och att de ”fria 
kulturarbetarna” snarast är entreprenörer vare sig de instämmer i definitionen eller ej.113 Det 
handlar kanske inte så mycket om att se kommersialismen som positiv här, utan som påbörjad, 
något som betyder att den nya kulturpolitiken behöver ta hänsyn till detta.   

 Som under tidigare analystema finns alltså positiv ställning till någon av utredningens 
förslag men debatten som helhet menar ändå att utredningens kulturpolitik för med sig negativa 

och oönskade resultat. Och det innebär att om den nya kulturpolitiken verkställs kommer 
kulturen som verksamhet att utvecklas i McDonaldiseringens linje.  

                                                
111 Ritzer, (2001), s.199 
112 Expressen, 13 februari 
113 Expressen, 13 februari 
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Avslutande reflektion och diskussion 
För att verkligen förstå den debatt som förts i media kring kulturutredningen har jag genom 
studiens gång funnit att det behövs en relativt stor förkunskap om vad de nya kulturpolitiska 
målen avser. Detta är lättare sagt än gjort. Anledningen är det antal sidor som utredningen 
omfattas av. Med detta menar jag inte enbart att det på kort tid är svårt att läsa igenom 

utredningen, det svåra ligger i att få en klar blir över vad det är utredningen egentligen vill, något 
som också har avspeglat sig i debatten och kanske är det just därför som debattskribenterna 
påvisar sådan stor upprördhet. Det finns naturligtvis också olika sätt att tolka texter på och 
skribenternas tolkningar av den nya kulturpolitiken är inte nödvändigtvis de ”sanna” liksom inte 
heller mina tolkningar av hur debatten tolkar utredningen nödvändigtvis är fullkomliga. Detta bör 
dock inte ses som att studiens resultat på något sätt är mindre värt eller mindre ”sann” men man 
bör vara medveten om att en annan forskare hade kunnat få ett annorlunda resultat.  
 Under analysen har det uppenbarat sig diskussioner som berört på vilket sätt man ser den 

nya kulturpolitik som föreslagits av kultutredningen. Det har i debatten lagts särskild tyngd på 
förslagen om en myndighetssammanslagning och decentralisering, detta är gällande både i den 
första och den andra delen av analysen, det vill säga både för Kulturens styrning och för 
Kommersialism/marknad. Det som debatten har att säga om dessa båda förslag är oftast inte särkilt 
positivt, det är starka känslor som är i omlopp. Det innebär att det inte är en överdrift att säga att 
utredningen bemötts med kritik och dess kulturpolitik med motstånd. Diskussionerna om en 
myndighetssammanslagning och decentralisering går djupare än enbart motstånd mot 
omorganisationen i sig. Det som oroar är de följder som man tror att förändringarna kan 

medföra.  
 Man ifrågasätter huruvida kulturens och kulturarbetarnas frihet är hotad om staten kommer 
att fungera som en sista besluttagare för regionerna och de tre nya ”stormyndigheterna.” 
Till synes innebär en decentralisering visserligen att regionerna ges större frihet och ansvar för 
den egna kulturpolitiken men med de förhandlingar som sedan ska utföras med myndigheterna 
och staten anser man i debatten att själva förändringen egentligen handlar om en rationalisering 
av kulturen. Det vill säga att kontrollen över kulturpolitiken effektiviseras genom att samlas under 
ett fåtal statliga myndigheter. Att dirigera ut ansvaret på regionerna ifrågasätts i debatten och 

genom ett sådant ifrågasättande kan man ana att misstankar finns huruvida regionernas ansvar 
egentligen är gedigen eller enbart en teknik för att statens styrning över kulturpolitiken inte ska 
uppfattas som just statlig styrning. Istället för en lätt igenkännbar toppstyrd makt kan 
decentraliseringen och myndighetssammanslagningen alltså ses som en styrningsteknik genom 
vilken man önskar tillämpa en till synes positiv självförvaltning och eget ansvar av de 
kulturpolitiska frågorna. Mundebo menar att ett sätt för staten att styra är genom att strukturera 
myndigheters organisation och på detta sätt fördela deras arbetsuppgifter och ansvar. Även en 
sådant taktik till styrning kan man alltså ana i utredningens föreslagna kulturpolitik. Om man ser 
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på myndighetssammanslagningen på detta sätt kan man förstå den orolighet som råder i debatten. 
Det man är rädd för är att kulturens och kulturarbetarnas frihet och oberoende är hotad. En 
förlängning av debatten ovan är att ett alltför stort statligt inflytande kan innebära att kulturen 

kan komma att springa politikens ärenden. Att den nya kulturpolitiken, liksom den gamla 
stalinistiska kulturpolitiken, på sätt och vis kommer utnyttjas som medel för att försöka påverka 
medborgarna politiskt. I debatten finns alltså uppfattningar som stämmer överens med 
Mundebos och Demokratiutredningens vilka menar att det i vissa fall är viktigt att låta 
myndigheter vara oberoende och fristående från statlig styrning och inblandning för att tillåta 
möjligheten att bjuda politiken motstånd. Det handlar alltså om demokrati och det fria ordet, 
vilket är några av samhällets högst skattade värderingar.114 
 Om statens inflytande över kulturen ökas uttrycker man i debatten också en oro för 

att statens eventuella marknadsintresse kan komma att innebära begränsningar av litteraturens 
mångfald då det finns risk för att man inte vågar satsa på sådan litteratur som inte säkert kan 
bidra till samhällets ekonomiska utveckling. Debatten om kommersialisering kan till viss del ses 
som en förlängning av debatten om kulturens styrning. Det som diskuteras är huruvida statens 
roll över kulturen kommer avspegla sig i kulturproduktionerna, det vill säga om kulturen riskerar 
att bli ett medel enbart för samhällsnyttan och marknaden och på så vis alltså ekonomin. I och 
med detta uttrycks en oro i debatten över att kulturens mångfald på sätt och vis är hotad och att 
det kommer satsas mer på sådana kultur produkter och produktioner som man vet att man kan 

tjäna pengar på. Alltså uttrycker debatten en oro för att kulturen riskerar att kommersialiseras på 
ett oönskat sätt om staten ges för stort utrymme i de kulturpolitiska frågorna och besluten. Sedan 
kan man naturligtvis ställa sig frågade till huruvida staten verkligen ser på kulturen som enbart en 
arena eller ett medel för samhällsnyttan och marknaden eller ej men viktigt är att komma ihåg att 
den här studien är en undersökning av vad det i debatten diskuteras kring vad gäller utredningen 
och den nya kulturpolitiken. Inte på vilket sätt staten ser på kultur eller vad staten vill med den 
nya kulturpolitiken. Det skulle vara en helt annan studie, men samtidigt kan man så klart ställa sig 
frågade över om inte debattens kritik mot den föreslagna kulturpolitiken är något hård och ibland 

kanske lite överdriven. Skulle staten, även om den ges rollen som beslutsfattare, verkligen 
förvandla kulturen till enbart ett medel för marknaden och samhällsnyttan? Hotar verkligen den 
föreslagna kulturpolitiken demokratin, yttrandefriheten och mångfalden, som är några av 
samhällets tyngsta stöttepelare? Det är inte jag så säker på men detta är inte heller något som jag 
kan uttala mig om men det är sådana farhågor som det diskuteras kring i debatten. Både 
diskussionerna om kulturens styrning och en riskerad kommersialisering av kulturen bottnar 
alltså, som nämnts tidigare i utredningens förslag om att decentralisera kulturpolitiken och slå 
samman myndigheter.  

 Genom den diskussion om kommersialisering som debatten uttrycker kan man på så sätt 
ana tecken på att det råder åsikter om att den nya kulturpolitiken har genomgått en 
McDonaldisering, eller riskerar att göra så. Ritzer menar nämligen i likhet med detta att ledningen 

                                                
114 Jørgensen, s.77 
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i en McDonaldiserad verksamhet framförallt prioriterar den ekonomiska vinsten som mål.115 Ett 
alltför stort statligt inflytande och marknadsintresse skulle i så fall innebära en kommersialisering 
av kulturen och litteraturen. Detta är absolut inget som man finner önskvärt i debatten. Om det 

visar sig att man försöker rationalisera kulturen på detta sätt efter marknadens och samhällets 
behov kan det förstås som att en viss grad av McDonaldisering har förts in genom 
kulturpolitiken. Att det talas om att bokhandelns och bibliotekens innehåll som 
”strömlinjeformat” och ”massmarknadsfabricerat” kan tyda på uppfattningar om att det litterära 
området redan till viss del har utsatts för McDonaldisering då en av Ritzers inspirationskällor för 
teorin är fordismen som bygger på det rationaliserade löpandebandsystemet. Om 
marknadsintresset blir en genomgående faktor för den kulturella arenan riskerar kulturprodukter 
även att ytterliggare kommersialiseras ifall kulturarbetarna låter sig påverkas av marknadens 

behov. I debatten diskuteras detta på så sätt att om kulturutövarna vill säkerställa sin distribution 
kommer de sannolikt behöva anpassa sina produkter till marknaden. Något som omedvetet kan 
ske vare sig man vill eller inte. På så sätt kan marknaden komma att utöva kontroll över kulturen. 
Just genom marknaden kan stora delar av det sociala livet regleras.116 
 Så för att knyta ihop studien återkommer jag här till inledningens frågeställningar och 
sammanfattar svaren kortfattat.  

 Kulturutredningens betänkanden har i den mediala debatten bemötts av omfattande kritik 
och motstånd därför att man är orolig över att vissa av de förslag som utredningen lägger fram 

ska innebära att staten kommer ha en oönskat stark styrning över kulturens utveckling och 
överlevnad. Speciellt orolig är man för att en myndighetssammanslagning och decentralisering ska 
innebära ett hot mot den kulturella friheten och mångfalden. Det är också så man definierar den i 
debatten, nämligen som ett hot mot demokratin samt kulturens mångfald och frihet. De 
tendenser man kan finna underliggande i debattens diskussioner är åsikter om att den nya 
kulturpolitiken skulle utsätta kulturens verksamheter för viss grad av McDonaldisering. Det visas 
bland annat diskussionerna om kommersialisering, samhällsnyttan och marknadsintresset på. Men 
Ritzer menar att McDonaldisering enbart är en benämning på en viss typ av produktion som man 
kan välja att avvisa.117 Och det är just en sådan avvisning som debatten ger uttryck för. 

 
 

                                                
115 Ritzer, (London ,2001), s.198ff 
116 Jørgensen, s.76 
117 Fine, s.161 
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