
 
 

Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur – ISAK 

LiU Norrköping 

 

 

 

 

 

 

Sofia Jansson & Denise Laxén di Zazzo 

 

 

 

 

Linköpings universitet, LiU Norrköping, 601 74  NORRKÖPING   

Smaken och kapitalet 

En analys av kulturpropositionen Tid för Kultur  

utifrån Pierre Bourdieus teorier om kultur och makt  

Kandidatuppsats från programmet Kultur, samhälle, mediegestaltning 



 
 

 

 

 

 

ISAK-Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur 

 

 

 

ISRN: LIU-ISAK/KSM-G -- 12/18 -- SE 

 

 

 

Handledare: Ingemar Grandin 

 

 

 

Nyckelord: Kultur, Kulturproposition, Tid för kultur, Kulturpolitik, Samhälle, Pierre Bourdieu, 

Kulturellt kapital, Fält, Smak, Kulturbegreppet, Makt, Innehållsanalys, Diskursanalys 

  



 
 

 

Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att synliggöra och problematisera vad kulturen sägs vara i svensk 

kulturpolitik, hur kulturpolitiken är utformad och för vem. Genom kvalitativ textanalys av 

2009 års kulturproposition Tid för Kultur visar undersökningen att det i propositionen inte 

finns någon tydlig definition av vad begreppet kultur innebär. Det finns en uttalad 

medvetenhet om att kulturbegreppet är svårdefinierat men eftersom kulturbegreppet inte 

definieras i propositionen medför det en inkonsekvent användning. 
 

En viktig utgångspunkt för uppsatsen är att kulturen – liksom kulturpolitiken – kan utgöra en 

arena för maktspel. Av den anledningen är sociologen Pierre Bourdieus teorier om kulturella 

dominansförhållanden viktiga för undersökningen. Analysen påvisar att kulturpropositionen 

genom att avgränsa de kulturpolitiska åtgärderna till att endast omfatta de klassiska 

kulturformerna, ofta kallad finkulturen, reproducerar dessa kulturella maktstrukturer. 

Exempelvis ifrågasätts aldrig den förgivettagna ståndpunkten att det finns god och dålig 

kultur.  

 

Genom att relatera kulturpropositionens mål om allas möjlighet att ta del av kulturlivet till 

Bourdieus teorier om kulturellt kapital framkommer att målsättningen i sig är en omöjlighet, 

eftersom alla inte innehar samma kulturella förförståelser. Uppsatsen betonar att ett ökat 

fokus på att göra kulturens innehåll, snarare än formen, mer tillgängligt skulle medföra att 

fler kan ta till sig kulturen. Detta är dock beroende av att begreppen kultur och underhållning 

tillåts närma sig varandra.  
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Problemformulering 

Länge har definitionen av begreppet kultur varit ett problem för svensk kulturpolitik.
 2
 När till 

och med Sveriges nuvarande kulturminister tycker att begreppet har en ”negativ klang” kan 

finnas anledning att gå till botten med vad begreppet kultur egentligen står för. Om man är 

kulturkonsument, kulturproducent eller kulturförmedlare kan det vara intressant att få syn på 

hur begreppet används i svensk kulturpolitik. Kulturpropositionen från 2009 är det dokument 

som ska vara grunden för svensk kulturpolitik idag och en undersökning av detta dokument 

kan synliggöra hur begreppet kultur används och tillämpas på den svenska kulturpolitiken. En 

viktig utgångspunkt för undersökningen är att kulturen – liksom kulturpolitiken – kan utgöra 

en arena för maktspel. För att undersöka detta är Pierre Bourdieus teorier om kulturella 

dominansförhållanden viktiga för undersökningen.  

                                                           
1
 groddjuret. Blubby. alltet genom slumpmässig uppdatering lite tankar och annat tjafs. 2011-10 10. 

http://groddjuret.bloggproffs.se/archives/703 (Hämtad 2011-12-07) 
2
 Frenander, Anders, Kulturen som kulturpolitikens stora problem: diskussionen om svensk kulturpolitik under 

1900-talet, Gidlund, Hedemora, 2005, s.207 
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Syfte & frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att synliggöra och problematisera vad kulturen sägs vara i svensk 

kulturpolitik, hur kulturpolitiken är utformad och för vem – såsom det framgår av 2009 års 

kulturproposition. Genom att relatera materialet till tidigare forskning och Pierre Bourdieus 

begreppsapparat förväntas detta kunna bli tydliggjort. Undersökningen behandlar därmed 

kultur i teorin och inte i praktiken. 

 

För att uppnå syftet har följande frågeställningar formulerats: 

 Hur används begreppet kultur i svensk kulturpolitik? 

 Kultur och makt – vilka dikterar villkoren för kulturen, för vem är den utformad och 

hur påverkas kulturen av politik? 
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Bakgrund 
Startpunkten för svensk kulturpolitik skulle rimligen kunna utgöras av Gustav III:s regenttid i 

slutet av 1700-talet. Då inrättades bland annat Svenska Akademien, Dramaten och Kungliga 

Operan på kungens initiativ. Det kungliga enväldet avslutades i och med 1809 års 

regeringsform och därmed flyttades ansvaret för kulturinstitutionerna över till det 

framväxande borgerskapet.
3
 Den här maktförändringen kom att förstärkas ännu mer i och 

med ståndsriksdagens upplösande och industrialismens framfart.
4
 Ur detta föddes en allt 

starkare arbetarklass som tog större och större plats inom politiken. Sveriges 

socialdemokratiska arbetareparti grundades 1889, och de kom att inneha oavbruten 

regeringsmakt mellan åren 1932 och 1976. Under den här perioden presenterades och 

realiserades visionen om det svenska folkhemmet, det vill säga det svenska 

välfärdssamhället, som kom att prägla så gott som hela 1900-talet.
5
 

 

Innan 1960-talet talade man inte om kulturpolitik utan det kulturpolitiska ansvaret vilade hos 

den så kallade ecklesiastikministern, som även ansvarade för kyrka, utbildning och 

forskning.
6
 Den 1 januari 1969 inrättades Kulturrådet med uppgift att utreda och lägga förslag 

till den statliga kulturpolitikens utformning. I centrum för denna nya kulturpolitik stod att 

främja ökad jämlikhet i samhället.
7
 Under 1960-talet började kulturpolitiken således 

utvecklas till ett eget politiskt sakområde.
8
 

 

År 1974 författades den kulturproposition som kom att bli mönsterbildande för den svenska 

kulturpolitiken under många år framöver.
9
 Den här propositionen förde en offensiv 

”samhällsförändrande socialpolitik”
10

 som fokuserade på decentralisering av kulturpolitiken, 

att skapa goda villkor för konstnärer och även att öka kulturutövningen, kulturutbudet och 

dess tillgänglighet bland allmänheten, samt föra en kulturpolitik som skulle vara en kontrast 

                                                           
3
 Frenander, Anders, Kulturen som kulturpolitikens stora problem: diskussionen om svensk kulturpolitik under 

1900-talet, s.76,77 
4
 Nilsson, Sven, Kulturens nya vägar: kultur, kulturpolitik och kulturutveckling i Sverige, Polyvalent, Malmö, 

2003, s.32f 
5
 Stiernstedt, Jenny och Wijnbladh, Olof. Socialdemokraterna – historia och ideologi. Dagens nyheter. 2011-04-

18. http://www.dn.se/nyheter/politik/socialdemokraterna--historia-och-ideologi (Hämtad 2011-12-07)  
6
 Ecklesiastikdepartementet. http://www.ne.se/lang/ecklesiastikdepartementet, Nationalencyklopedin (Hämtad 

2011-12-07) 
7
 Frenander, Anders, Kulturen som kulturpolitikens stora problem: diskussionen om svensk kulturpolitik under 

1900-talet, 2005, s.153 
8
 Nilsson, Sven, Kulturens nya vägar: kultur, kulturpolitik och kulturutveckling i Sverige, s.241 

9
 Ibid, 241 

10
 Ibid, 241,242 

http://www.dn.se/nyheter/politik/socialdemokraterna--historia-och-ideologi
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mot det kommersiella kulturutbudet.
11

 Ragnar Edenman, ecklesiastikminister 1957-1967,
12

 

formulerade principen att den demokratiska statens uppgift aldrig kunde vara annat än att 

”’stödja, inte styra’” den nationella kulturen och av denna anledning återfinns i 1974 års 

kulturproposition ingen definition av vad kultur är.
 13

  

 

1974 års kulturproposition har varit tongivande ända fram till 2009 års kulturproposition Tid 

för kultur satte upp nya mål för kulturpolitiken och helt enkelt tog bort vissa av de gamla.  

  

                                                           
11

 Proposition 1974:28. Kungl. Maj:ts proposition angående den statliga kulturpolitiken. Stockholm, 

Utbildningsdepartementet, s.28 
12

 Frenander, Anders, Kulturen som kulturpolitikens stora problem: diskussionen om svensk kulturpolitik under 

1900-talet, s.217 
13

 Ibid, 156 
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Introduktion till forskningsfältet 

Kulturens nya vägar är en bok om kultur, kulturpolitik och kulturutveckling i Sverige, 

författad av Sven Nilsson, fil.dr. och docent i litteraturvetenskap vid Lunds universitet. 

Nilsson beskriver inledande kulturens och samhällets utveckling i Sverige sedan mitten av 

1800-talet, för att sedan fokusera på kulturpolitik och kulturplanering i teorin och på de 

verktyg och metoder som kan användas för att realisera kulturpolitikens mål. Nilsson sätter i 

flera passager kulturen i relation till Pierre Bourdieus teorier. 

 

Anders Frenander, docent i idéhistoria och verksam vid Centrum för kulturpolitisk forskning 

vid Högskolan i Borås, har skrivit Kulturen som kulturpolitikens stora problem: Diskussionen 

om svensk kulturpolitik under 1900-talet. I boken förs en diskussion om begreppen kultur och 

kulturpolitik. Frenander redogör också kronologiskt för hur kulturpolitiken utvecklats, bland 

annat i förhållande till det svenska folkhemmet. 

 

En magisteruppsats i idéhistoria vid Södertörns högskola, skriven av My Klockar Linder, 

heter När kultur var i rörelse - Kulturbegreppets förändring under sextiotalet, speglad genom 

tidskriften Ord&Bild. Syftet med uppsatsen är att problematisera begreppet kultur och dess 

utveckling under 1960-talet. Efter en analys av tidskriften Ord&Bild konstaterar författaren 

att kulturbegreppet går från att i början av 60-talet vara estetiskt inriktat till att i slutet av 

decenniet ha en mer antropologisk innebörd. 

 

En uppsats som använder 2009 års kulturproposition som huvudmaterial är 

magisteruppsatsen Kulturpolitik som instrument: en idéanalys av propositionen Tid för 

kultur, skriven 2011 av Mette Agborg och Malin Bolander, vid institutionen för biblioteks- 

och informationsvetenskap, Borås högskola. Författarna analyserar kulturpropositionen 

utifrån tesen att all kulturpolitik är instrumentell och syftet med undersökningen är att 

synliggöra hur regeringen legitimerar den nya kulturpolitiken. Författarna redovisar slutsatsen 

att regeringen genom propositionen söker legitimitet i en ekonomisk instrumentalism och att 

kulturen framhålls som en av motorerna bakom samhällets ekonomiska utveckling. Även 

social och demokratisk instrumentalism – där begrepp som delaktighet, jämställdhet, 

medborgarskap och nationell gemenskap betonas – kommer till uttryck i propositionen enligt 

uppsatsförfattarna. Kultur framstår också som viktig för att bilda den enskilda individen som 

ska ges möjlighet att ta del av kulturupplevelser av hög kvalitet inom alla områden.  
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Teoretiska perspektiv 

Kulturbegreppet 

Begreppet kultur är enligt den brittiske kulturforskaren Raymond Williams ett av de mest 

komplicerade orden i det engelska språket. Ursprungligen kommer ordet från latinets cultura 

som betyder att odla eller bearbeta något, exempelvis jorden - jämför med engelskans 

”agriculture”.
14

 Tolkningarna av begreppet är dock många och de är alla färgade av sin tids 

synsätt och värderingar.  

 

För att få ett grepp om materialet och kunna snäva av undersökningen har fyra kulturbegrepp 

valts ut som samtliga kan återfinnas i den tidigare forskning som presenterats. Tre av dessa 

framträdande sätt att betrakta kultur har sammanfattats av Raymond Williams: 

 

Den första definitionen är det estetiska kulturbegreppet. Enligt denna definition är kultur 

synonymt med konstarterna, de verk och praktiker som innebär en mer specifik intellektuell 

och konstnärlig verksamhet inom områdena litteratur, konst, teater med mera. Denna 

betydelse av begreppet kultur härstammar från 1500-talet. På 1700-talet kom begreppet att 

användas värderande, man tänkte sig att endast ett fåtal hade förmågan att förstå och uppfatta 

kulturen och detta sätt att betrakta kultur är det som vi idag brukar kalla ”finkultur”.
15

 För de 

flesta är den här innebörden av begreppet kultur knutet till fritiden, och är således något man 

utövar eller ej.
16

 Detta kulturbegrepp kan också sättas i samband med Pierre Bourdieus teorier 

och är alltså viktigt att belysa i undersökningen.  

 

Den andra definitionen tar sitt avstamp i finkulturen, men i denna definition är kultur själva 

odlandet eller kultiverandet av sinnet, vilket kan förstås som en allmän process av 

intellektuell, andlig och estetisk utveckling.
17

 Även den här betydelsen av ordet kultur härrör 

från 1500-talet och användes från slutet av 1700-talet till att definiera skillnader inom 

samhället, mellan kultiverade och okultiverade samhällsgrupper. Detta hänger ihop med det 

framväxande borgerskapets önskan och ambition att tillskansa sig de adliga idealen för att 

                                                           
14

 Frenander, Anders, Kulturen som kulturpolitikens stora problem: diskussionen om svensk kulturpolitik under 

1900-talet, s.34 
15

 Ibid, 35ff 
16

 Klockar Linder My, När kultur var i rörelse: Kulturbegreppets förändring under sextiotalet, speglad genom 

tidskriften Ord&Bild. Huddinge: Institutionen för sociologi, idéhistoria, samtidshistoria och arkeologi; 

2007, s.28  
17

 Frenander, Anders, Kulturen som kulturpolitikens stora problem: diskussionen om svensk kulturpolitik under 

1900-talet, s.38 
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kunna avskärma sig från de lägre stående samhällsklasserna. Kulturens roll var att berika 

själen och därmed generera mer fullkomliga samhällsindivider.
18

 

 

Den tredje av Williams definitioner av kultur beskriver allmänt eller specifikt ett särskilt sätt 

att leva, vare sig det tillhör ett folk, en period, en grupp, eller mänskligheten i stort. ”The 

whole way of life”, som Williams själv uttrycker det. Detta är det antropologiska 

kulturbegreppet som menar att ”allt mänskligt beteende som inte är rent biologiskt betingat 

hör till kulturens område”.
19

 Begreppet kan härledas till slutet av 1700-talet då den tyske 

filosofen Johann Gottfrid Herder definierade kultur genom att låta det omfatta ”alla aspekter 

av alla folks liv, andliga såväl som materiella: språk, religion, konst, sedvänjor, vetenskap 

med mera”.
20

 

 

Raymond Williams har alltså presenterat tre sätt att se på kulturen; kultur som konstarterna, 

kultur som kultivering av sinnet och kultur som ”the whole way of life”.  

 

Mot slutet av sin gärning började Williams dock frångå den antropologiska definitionen av 

kultur eftersom han ansåg att den inte omfamnade alla de nivåer som finns i ett komplext 

samhälle. Istället föredrog han senare att tala om kultur som ”meningsskapande system av 

praktiker”.
21

 Detta fjärde sätt att se på kulturen delar Raymond Williams med en svensk 

professor i socialantropologi – Ulf Hannerz. Kultur är enligt Hannerz framförallt en fråga om 

mening: ”mening skapad av människor och som i sin tur skapar människor och gör dem till 

samhällsmedborgare.” På så vis kan kultur uppfattas som meningsskapande gemensamma 

föreställningar, tolkningsramar och värderingssystem människor emellan.
22

  

 

Sammanfattningsvis har här presenterats fyra definitioner av kulturbegreppet. Williams tre 

första begrepp – kultur som konstarterna, kultur som kultivering av sinnet och kultur som 

”the whole way of life” – kompletteras med ett fjärde, som både Williams själv introducerar 

                                                           
18

 Klockar Linder My, När kultur var i rörelse: Kulturbegreppets förändring under sextiotalet, speglad genom 

tidskriften Ord&Bild, s.15.  
19

 Frenander, Anders, Kulturen som kulturpolitikens stora problem: diskussionen om svensk kulturpolitik under 

1900-talet, s.39 
20

 Klockar Linder My, När kultur var i rörelse: Kulturbegreppets förändring under sextiotalet, speglad genom 

tidskriften Ord&Bild, s.28 
21

 Fornäs, Johan och Andersson, Magnus. Mediekulturperspektivets möjligheter Ett samtal i kulturaliseringens 

tecken. Nordicom-Information 32 (2010) 1, pp. 3-22, s.7. 

http://www.nordicom.gu.se/common/publ_pdf/305_andersson_fornas.pdf (Hämtad 2011-12-03) 
22

 Ronström, Owe 1994: Kulturell komplexitet och komplexa kulturer. Kulturella perspektiv, 1-94: 26-33, s.3,4 

http://www.nordicom.gu.se/common/publ_pdf/305_andersson_fornas.pdf
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och som Hannerz utvecklar. Denna fjärde definition är kultur som gemensamma 

föreställningar och tolkningsramar. 

 

Kulturbegreppets skiftande betydelse över tid påvisar dess komplexitet. Med en medvetenhet 

om att det finns fler definitioner av kulturbegreppet har de fyra ovanstående definitionerna 

valts ut eftersom de har en så pass stor spännvidd, att de förväntas kunna täcka in materialet. 

 

Pierre Bourdieu 

För att synliggöra kulturella dominansförhållanden i svensk kulturpolitik i teorin, används 

Pierre Bourdieus begreppsapparat i undersökningen av materialet. Bourdieus teorier erbjuder 

en handfull begrepp som ur ett sociologiskt perspektiv kan fördjupa undersökningen. Det att 

Bourdieu redan använts i den tidigare forskning som är relevant för uppsatsen motiverar 

ytterligare valet av denna teori. 

 

Pierre Bourdieu föddes 1930 in i en bondfamilj sydvästra Frankrike och avled i Paris 2002. 

Under sitt liv hade han uppnått en elitposition i Frankrike, genom att gå i franska elitskolor 

som i normala fall inte är tillgängliga för människor med hans ursprung.
23

 Bourdieus 

bakgrund är intressant eftersom den antyder vad som ligger bakom hans intresse att 

undersöka fenomen som kapital, smak och fält. Detta kan dock göra att Bourdieus teorier 

ibland kan upplevas en aning färgade av hans egna erfarenheter i egenskap av klassresenär. 

 

Bourdieu genomförde sina undersökningar och utformade sina teorier i Frankrike under 1960, 

-70 och 80-talen, vilket man bör vara medveten om när de som i denna uppsats lyfts in i en 

annan tid och svensk kontext. Det svenska samhället på 2010-talet skiljer sig förstås i många 

avseenden från det samhälle Bourdieu undersökte, men icke desto mindre kan hans teorier 

hjälpa till att synliggöra vissa aspekter av kultur och kulturpolitik som inte är begränsade till 

tid och rum. 

 

Här kommer att redogöras för begreppen kapital, smak och fält, och teorin kommer slutligen 

att problematiseras. 

                                                           
23

 Månson, Per (red.), Moderna samhällsteorier: traditioner, riktningar, teoretiker, 8. uppl., Norstedt, 

Stockholm, 2010, s.381 
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Kapital 

Bourdieu menar att ekonomiska tillgångar är betydande för att positionera sig i samhället 

men anser att det inte är tillräckligt att analysera en människa enbart utifrån hennes 

ekonomiska kapital. Därför framhåller han kulturellt kapital och socialt kapital som 

nödvändiga begrepp för att kunna belysa positionering i samhället.
24

 

 

Det att besitta ekonomiskt kapital innebär att ha tillgång till pengar och monetärt kapital.
25

 

”En del nöjer sig med att se på utbytet i form av monetär ersättning, medan andra dessutom 

lägger vikt vid den makt o.d. som innehavet ger. I en marknadsekonomi tenderar kapitalet att 

innehas av de personer som värderar det högst”
26

 och genom detta kapital kan man också 

positionera sig klassmässigt enligt Bourdieu: ”Ekonomin ger valet [av kläder] en klassmässig 

innebörd, helt enkelt därför att överklassen tjänar mera än andra samhällsklasser.”
27

 

Ekonomiskt kapital genererar alltså möjligheter, skapar valfrihet och utgör en fundamental 

grund för sociala skillnader. Enligt Bourdieu dominerar det ekonomiska kapitalet över det 

kulturella, och samhällets högre maktpositioner besitts av personer som har ”tillgång till 

mycket av det ekonomiska kapitalets värden”.
28

 

 

Socialt kapital innebär ett betydelsefullt kontaktnät som kan generera fördelar i arbets- och 

privatliv: ”ett kapital av kontakter, relationer och umgängeskretsar varifrån man vid behov 

kan hämta erforderligt ‘stöd’, ett anseendets och respektabilitetens kapital som ofta är 

oundgängligt för att vinna och behålla det respektabla samhällets förtroende - och därigenom 

en krets av klienter - och som kan ge utdelning i exempelvis en politisk karriär.”
29

 Med andra 

ord är socialt kapital det att både besitta en social förmåga samt ett betydelsefullt kontaktnät. 

 

Kulturellt kapital innefattar inte bara konst, musik och litteratur – det vi vanligen benämner 

som kultur – utan även bildning, attityd och synsätt.
30

 Det kulturella kapitalet är något man 

tillgodogör sig genom uppväxt, skolgång och bakgrund och ger en allmänbildning och 

förförståelse som gör det möjligt att kunna referera till, förstå och ta del av kultur
31

 och ”för 

                                                           
24

 Månson, Per (red.), Moderna samhällsteorier: traditioner, riktningar, teoretiker, s.408  
25

 Ibid, 408 
26

 kapital. http://www.ne.se/lang/kapital/221125, Nationalencyklopedin (Hämtad 2011-12-15) 
27

 Månson, Per (red.), Moderna samhällsteorier: traditioner, riktningar, teoretiker, s.387 
28

 Ibid, 400 
29

 Bourdieu, Pierre, Kultursociologiska texter, 4. uppl., B. Östlings bokförlag Symposion, Stockholm, 1993, 

s.279,280 
30

 Månson, Per (red.), Moderna samhällsteorier: traditioner, riktningar, teoretiker, s.399 
31

 Ibid, 408 
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att med lätthet [kunna] röra sig inom den värld av teman, frågeställningar, namn, referenser 

och dagsaktualiteter som kännetecknar livet inom de högre klasserna och inom de 

institutioner som är att räkna med”.
32

 Kulturen har en direkt koppling till klassens sociala 

position eftersom det att besitta kulturellt kapital direkt härrör från hur man är uppvuxen och 

är något man har med sig livet igenom.
33

 Det kulturella kapitalet kan alltså förklaras som 

”förvärvade kulturmönster, som är förankrade i sociala och strukturella villkor i samhället”
34

 

och spelar sedan stor roll för hur man uppfattar kultur. 

Smak 

Smaken är det man utgår från hos sig själv när man avgör vad man tycker om och inte tycker 

om. Om man besitter ett kulturellt kapital genererar det en viss smak som i sin tur påverkar 

konsumtionsmönster. En människas bildning, kulturella preferenser och sociala position 

påverkar alltså smaken vilken fungerar som en inre värdemätare. Sammantaget kan smaken 

visa vem man är och vad man står för. ”När man exempelvis väljer bil eller musik så är det 

ett uttryck för en smak, som i sin tur är ett uttryck för sociala gruppers distinkta livsstilar […] 

Smaken är en mätare på social tillhörighet och avgränsning.”
35

 Betydande för konsumtionen 

är också det ekonomiska kapitalet, eftersom det ger frihet att göra verklighet av sin smak.
36

 

Fält 

Ett fält kan betecknas som ett gemensamt intresseområde, en intressegemenskap – 

exempelvis ett yrkes- eller verksamhetsområde – inom vilket man förhåller sig till fältets 

oföränderliga, både uttalade och outtalade, spelregler.
37

 ”Ett fält uppstår där människor strider 

om symboliska och materiella tillgångar som är gemensamma för dem.” Kännetecknande för 

ett fält är att det finns någon form av institution, med en expertis som kan uttala sig om vad 

som är rätt och fel inom fältet.
38

 För att få tillträde till fältet krävs vissa investeringar, ofta i 

form av kunskaper, förförståelse och ställningstaganden inom fältets ramar och enligt dess 

spelregler. Inom fältet råder konkurrens om bland annat erkännande och respekt. Eftersom 

medlemmarna inom ett fält delar konventioner, uttryckssätt och förförståelse behöver de inte 

diskutera allt från grunden; medlemmarna vet vilka förhållningssätt och ramar som gäller och 

de förhåller sig till den praxis som är gällande för just det fältet.
39

  

                                                           
32

 Broady, Donald och Palme, Jacob, Kulturens fält Om Pierre Bourdieus sociologi, s.4f 
33

 Månson, Per (red.), Moderna samhällsteorier: traditioner, riktningar, teoretiker, s.395 
34

 Ibid, 394 
35

 Ibid, 397 
36

 Bourdieu, Pierre, Kultursociologiska texter, s.310 
37

 Bourdieu, Pierre, Kultur och kritik: anföranden, Daidalos, Göteborg, 1992, s.127 
38

 Broady, Donald och Palme, Jacob, Kulturens fält Om Pierre Bourdieus sociologi, s.5f 
39

 Nilsson, Sven, Kulturens nya vägar: kultur, kulturpolitik och kulturutveckling i Sverige, s.400f 
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Material 
Det material som ligger till grund för uppsatsens undersökning är Kulturdepartementets 

kulturproposition 2009/10:3, ”Tid för kultur”, vilken utgavs 21 september 2009. 

 

Den här undersökningen vill ringa in den samtida diskursen, och därför tas inte med fler 

kulturpropositioner som undersökningsmaterial än den ovan nämnda. Då undersökningen ska 

fokusera på hur kulturpolitiken är utformad i teorin är det relevant att undersöka endast 

propositionen i egenskap av slutgiltigt dokument. Av den anledningen är ”Betänkande av 

Kulturutredningen” (SOU 2009:16) som ligger till grund för propositionen inte relevant för 

undersökningen.  
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Metod 

Övergripande metod för undersökningen är kvalitativ textanalys som handlar om att 

”tydliggöra egenskaper och karaktär hos det som undersöks och en strävan efter att lyfta fram 

innebörd och mening.”
40

 Begreppet kvalitativ textanalys inbegriper flera olika typer av 

metoder och särskilt två av dessa är lämpliga för den här undersökningen; nämligen 

innehållsanalys och diskursanalys.  

 

Innehållsanalys 

Kvalitativ innehållsanalys innebär att sammanställa och organisera data i kategorier och 

teman för att kunna urskilja mönster i textmaterial.
 41

 Rent praktiskt går innehållsanalys ut på 

att efter flera genomläsningar dela upp den utvalda texten i mindre enheter, förse dessa med 

etiketter och därefter formulera kategorier.
42

 Utifrån de här etiketterna kan sedan ett 

kodschema med teman eller ord utarbetas och detta schema utgör en utgångspunkt för den 

vidare analysen.
43

 Texten kodas alltså utifrån de utvalda kategorierna och sedan samlas 

textstyckena i de kategorier där de passar in.
44

 När denna sortering och kodning av materialet 

är gjord tolkas det samlade resultatet och sätts i relation till forskningsproblemet.
45

  

 

Göran Bergström och Kristina Boréus, båda verksamma vid statsvetenskapliga institutionen 

vid Stockholms universitet, framhåller att ett problem med innehållsanalys som metod är att 

alla intressanta aspekter i texten inte kan räknas och mätas. Ett annat problem de diskuterar är 

att det kan vara lätt att bli låst vid ett tillvägagångssätt, eftersom premisserna för tolkningen 

bestäms redan vid kategoriseringen och kodningen. Dessutom kan innehållsanalys enligt dem 

lämpa sig dåligt för att ringa in det outtalade och underförstådda och inriktningen tenderar att 

                                                           
40

 Agborg, Mette och Bolander, Malin, Kulturpolitik som instrument: en idéanalys av propositionen Tid för 

kultur, Borås högskola, Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap, 2011  

http://bada.hb.se/bitstream/2320/7550/1/10-54.pdf (Hämtad 2011-12-05) 
41

 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- 

och diskursanalys, 2., [omarb.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2005, s.45 
42

 Watt Boolsen, Merete, Kvalitativa analyser: [forskningsprocess, människa, samhälle], 1. uppl., Gleerup, 

Malmö, 2007, s.90 
43

 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- 

och diskursanalys, s.85 
44

 Burnard, Philip, A method of analysing interview transcripts in qualitative research, Nurse Education 

Today, Vol. 11, No. 6 (1991): 461-466 . DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0260-6917(91)90009-Y 
45

 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- 

och diskursanalys, s.86 

http://bada.hb.se/bitstream/2320/7550/1/10-54.pdf
http://dx.doi.org/10.1016/0260-6917(91)90009-Y
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vara okänslig för textens sammanhang.
 46

 Man kan därför med fördel förena innehållsanalys 

med andra slags analyser av samma material, menar Bergström och Boréus.
47

 

 

Diskursanalys 

Diskurs kan enligt Nationalencyklopedin förstås som en helhet av sammanhängande uttryck, 

utsagor och begrepp, och diskursen kan därför sägas styra vår verklighetsuppfattning.
48

 

Merete Watt Boolsen, lektor i statsvetenskap vid Köpenhamns universitet menar att man med 

hjälp av diskursanalys kan analysera texter med sikte på att upptäcka hur verkligheten 

konstrueras genom språket.
49

 Man kan komma åt dolda budskap och bakomliggande motiv 

som avslöjar vad människor försöker göra med hjälp av texten.  

 

Martyn Denscombe, professor vid De Montfort University, menar att man genom 

diskursanalys kan man få syn på bakomliggande ideologiska, politiska, sociala och historiska 

förhållanden, vilka eller vad som tillskrivs makt samt vad som framställs som normalt och 

legitimt respektive onormalt och illegitimt. Denscombe framhåller dessutom att diskursanalys 

kan få fram motsägelser och aspekter som är frånvarande i texten.
50

 

 

Merete Watt Boolsen beskriver vidare att diskursanalys rent praktiskt innebär att i omfattande 

och kritiska genomläsningar av texten leta efter mönster och variationer av dessa mönster i 

texten och att utifrån dem formulera hypoteser som tolkningen sedan tar sin utgångspunkt i. 

För att kunna identifiera konkreta orsaker och sammanhang är det ”nödvändigt att 

komplettera diskursanalysen med ämnesteori som riktar sig just mot det fält som är föremål 

för undersökningen” menar Watt Boolsen.
51

 

 

Bergström och Boréus lyfter att ett problem med diskursanalys är att den som enda metod 

dåligt fångar sådant som rör samhälleliga aktörer. Vidare påpekar de att metoden också ofta 

                                                           
46

 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- 

och diskursanalys, 85 
47

 Ibid, 45 
48

 diskurs. http://www.ne.se/lang/diskurs, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-01-16 
49

 Watt Boolsen, Merete, Kvalitativa analyser: [forskningsprocess, människa, samhälle], s.169 
50

 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 

2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009, s.393-396 
51

 Watt Boolsen, Merete, Kvalitativa analyser: [forskningsprocess, människa, samhälle], s.174ff 
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används till att undersöka avancerade forskningsproblem och därför kan metoden leda till att 

arbetsprocessen blir både omfattande och tidskrävande.
52

 

 

Kritik 

Watt Boolsen framhåller att kritik som riktas mot kvalitativ textanalys överlag gäller att 

analyserna kan uppfattas som subjektiva eller godtyckliga. Detta eftersom undersökningen 

redan under kodningsprocessen tenderar att styras åt ett visst håll beroende på forskarens 

egna preferenser och intresseområde. Dessutom anklagas metoden enligt henne för att sakna 

transparens, detta kan dock motverkas genom grundlig dokumentation.
53

 

 

Val av metod och tillvägagångssätt 

Innehållsanalys har valts ut som metod för den här undersökningen för att i ett initialt skede 

ge ett grepp om de större framträdande mönstren i textmaterialet och för att kunna urskilja 

huvuddragen. Den framstår som lämplig för att i texten på ett enkelt sätt kunna hitta teman 

och begrepp, med tanke på att frågeställningarna för uppsatsen rör flera olika områden. Dock 

förefaller inte innehållsanalys vara tillräcklig för att kunna göra en djupdykning i materialet 

och synliggöra den verklighet som döljer sig bakom orden. Av den anledningen är även 

diskursanalys relevant för undersökningen.   

 

Efter flera genomläsningar av materialet har texten delats in i mindre delar som sedan givits 

rubriker och sorterats in i olika kategorier. För att förenkla processen har färgpennor använts, 

en färg för varje tema – kulturbegreppen, politiska ideologier, klassperspektiv, kvalitet och 

tillgänglighet. Materialet har sedan sorterats, bearbetats och belysts med hjälp av de utvalda 

kulturbegreppsdefinitionerna samt Bourdieus begreppsapparat. Såväl den sammantagna 

känslan som detaljer har varit viktigt att få syn på. 

  

                                                           
52

 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- 

och diskursanalys, s.357 
53

 Watt Boolsen, Merete, Kvalitativa analyser: [forskningsprocess, människa, samhälle], s.88,89 
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Kulturens roll i det svenska samhället 

Ämne för undersökningen är 2009 års kulturproposition Tid för kultur, det dokument ”som 

innehåller regeringens förslag till nya riktlinjer för den statliga kulturpolitiken” som läggs 

fram för riksdagen grundat på en kulturpolitisk utredning gjord av Kulturutredningen på 

uppdrag av Kulturdepartementet. Sådana propositioner har utformats som underlag för den 

svenska kulturpolitiken med jämna mellanrum sedan 1960-talet.
54

 Materialet kommer 

undersökas och diskuteras utifrån de övergripande frågeställningarna i två huvudsakliga 

avsnitt, det ena rör kulturbegreppet och det andra makt i kulturen. Det första av dessa avsnitt 

syftar till att ge läsaren en övergripande kartläggning av kulturbegreppen i 

kulturpropositionen, som en grund inför resten av undersökningen. Materialet kommer att 

varvas med tidigare forskning, teori och diskussion. I undersökningen kommer alla utdrag ur 

2009 års kulturproposition att presenteras i blockcitat. 

 

Nedan presenteras huvudmålen i 2009 års kulturproposition: 
 

Regeringens förslag: Nuvarande nationella mål för kulturpolitiken ska upphävas och ersättas av 

följande nationella kulturpolitiska mål:  

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. 

Alla ska ha möjlighet att delta i kultur-livet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska 

prägla samhällets utveckling.  

För att uppnå målen ska kulturpolitiken:  

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

förmågor,  

- främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,  

- främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas,  

- främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan,  

- särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.
55

  

 

 

 

                                                           
54

 kulturpropositionen. http://www.ne.se/arsband/kulturpropositionen, Nationalencyklopedin (Hämtad 2011-12-

06) 
55

 Regeringens proposition 2009/10:3. Tid för kultur. Stockholm, Kulturdepartementet, s.26. 
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Kultur i svensk kulturpolitik 
I kulturpropositionen från 1974 saknades en definition av begreppet kultur, men för detta fick 

den också mottaga en hel del kritik.
56

 I 2009 års kulturproposition återfinns en bakgrund om 

kulturbegreppet under rubriken ”Kulturpolitikens omfattning”. Redan från början anslås 

tonen att denna begreppsbestämning är svårhanterlig. Innan propositionen går in på själva 

kulturpolitiken ges denna bakgrund med olika exempel på befintliga kulturbegrepp och hur 

betydelsen av dessa definitioner kan skifta beroende på tid och rum: 

 

Begreppet kultur är inte entydigt eller möjligt att avgränsa på ett enkelt sätt. Det är ett begrepp 

som kan växla i betydelse beroende på vem som använder det och i vilket sammanhang det 

används. Betydelsen av ordet kultur skiftar också över tid och hänger samman med samhällssyn 

och ideologiska utgångspunkter
57

 

 

Efter denna inledning introduceras tre olika sätt att se på kultur och dessa syns också senare i 

propositionen. 

 

Det antropologiska kulturbegreppet 

I bakgrunden introduceras det första kulturbegreppet: 

 

I sin allra vidaste mening kan kultur sägas handla om alla aspekter av det mänskliga livet – allt det 

som skapas eller förädlas av människan, dvs. allt det som inte ryms inom begreppet natur
58

 

 

Detta kan tolkas som en beskrivning av det antropologiska kulturbegreppet såsom Raymond 

Williams beskriver det. Här uttrycks kultur som ”the whole way of life”, som människors sätt 

att leva.
59

 

 

Det syns senare i kulturpropositionen, bland annat i detta utdrag: 

 

Frågor om kultur ska vara förankrade i människors vardag
60

 

                                                           
56

 Proposition 1974:28. Kungl. Maj:ts proposition angående den statliga kulturpolitiken. s.36.  
57

 Regeringens proposition 2009/10:3. Tid för kultur, s.12.  
58

 Ibid, 12 
59

 Frenander, Anders, Kulturen som kulturpolitikens stora problem: diskussionen om svensk kulturpolitik under 

1900-talet, s.38 
60

 Regeringens proposition 2009/10:3. Tid för kultur, s.107 



17 
 

Det att kulturen ska vara förankrad i vardagen skulle kunna tolkas som det antropologiska 

kulturbegreppet. Även om så inte kanske alltid är fallet i verkligheten, utrycks i alla fall här 

ambitionen att kulturen ska vara naturligt förankrad i vardagen.  

 

Det Hannerzska kulturbegreppet 

Vidare i bakgrunden blir det andra kulturbegreppet synligt, nämligen Ulf Hannerz, där kultur 

handlar om de gemensamma värderingar och tolkningssätt som förenar människor och gör att 

vi förstår varandra
61

: 

 

Begreppet kultur kan i andra sammanhang förstås som de värderingar, ritualer, traditioner och 

livsmönster som används för att förstå, tolka och ge mening åt tillvaron i ett samhälle eller inom 

en grupp av människor
62

 

 

Detta kulturbegrepp återkommer senare: 

 

Kultur är de mönster som vi människor skapar för vår samvaro
63

 

 

Hannerz kulturbegrepp blir här synligt eftersom detta utdrag fokuserar på kulturen som det 

gemensamma. Begreppet mönster skulle kunna tolkas som något antropologiskt, men 

eftersom det här sätts i samband med samvaro mellan människor, ger sammanhanget bilden 

av att Hannerz begrepp är det mest tillämpbara. 

 

Det estetiska kulturbegreppet 

Det tredje sättet att se kulturen presenteras som följer: 

 

Begreppet kan också uppfattas snävare och då omfatta konstens olika uttryck inom exempelvis 

litteratur, dans, musik, bildkonst, teater och arkitektur
64

 

 

Eftersom kulturen här avgränsas till att omfatta konstarterna kan detta synsätt betraktas som 

det estetiska kulturbegreppet. Kulturen blir på det här sättet knuten till konstnärliga verk eller 

aktiviteter som kan utövas eller ägas.
65

 

                                                           
61

 Ronström, Owe 1994: Kulturell komplexitet och komplexa kulturer. Kulturella perspektiv, 1-94: 26-33, s.4 
62

 Regeringens proposition 2009/10:3. Tid för kultur, s.12 
63

 Ibid, 107 
64

 Ibid, 12 
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Detta begrepp visar sig på flera ställen i propositionen, bland annat här: 

 

Alla som bor i vårt land ska ha möjlighet att delta i kulturlivet och kunna uppleva dans, musik, 

teater, litteratur, bildkonst, utställningar och levande kulturmiljöer
66

 

 

Här syns de traditionella konstarterna som ryms inom ramen för det estetiska 

kulturbegreppet. 

 

Bildning- och kultiveringsbegreppet 

I kulturpropositionens mål för kulturpolitiken syns även ett fjärde kulturbegrepp som inte 

finns med i propositionens bakgrundsbeskrivning men däremot i den efterföljande texten, 

nämligen det kulturbegrepp som innefattar bildning och kultivering av sinnet.
67

 I 

propositionen poängteras hur kulturen bidrar till människans bildande och inre utveckling: 

 

Samtidigt innefattar kulturen och konsten många av de värden och kvaliteter som vi förknippar 

med ett gott samhälle, t.ex. yttrandefrihet, kreativitet, bildning, humanism och öppenhet
68

 

 

Detta begrepp ger en ytterligare fördjupning till de övriga, eftersom det mer fokuserar på 

människans inre utveckling som en följd av kulturen, vilket de övriga inte lyckas ringa in. 

 

Kultur i svensk kulturpolitik – en sammanfattning 

För att sammanfatta redogjordes i kulturpropositionens bakgrund för tre 

kulturbegreppsdefinitioner; det antropologiska, det estetiska samt Hannerz kulturbegrepp. 

Förutom att dessa inte sattes i kontrast till andra kulturbegrepp blev det inte heller tydliggjort 

varför just dessa valts ut samt om det var dessa som sedan skulle användas i resten av 

propositionen, dock kan detta kännas som ett rimligt antagande. Dessutom syns ett fjärde 

begrepp som inte alls introducerats i kulturpropositionens bakgrund, det som fokuserar på 

bildning och kultivering av sinnet. Med andra ord syns en inkonsekvent användning av 

kulturbegreppen och detta beror troligen på att kulturpropositionen inte tydligt redogör för 

vilken definition som ska användas fortsättningsvis i texten eller varför.  

                                                                                                                                                                                     
65

 Klockar Linder, My, När kultur var i rörelse: Kulturbegreppets förändring under sextiotalet, speglad genom 

tidskriften Ord&Bild. s.22  
66

 Regeringens proposition 2009/10:3. Tid för kultur, s.16 
67

 Frenander, Anders, Kulturen som kulturpolitikens stora problem: diskussionen om svensk kulturpolitik under 

1900-talet, s.38 
68

 Regeringens proposition 2009/10:3. Tid för kultur, s.17 



19 
 

Nedan återfinns förklaringen till varför ingen tydlig definition av kulturbegreppet görs i 

kulturpropositionen: 

 

Det är inte politikens uppgift att definiera kulturbegreppet, men redan i 1974 års kulturpolitiska 

proposition konstateras att det är nödvändigt att göra en avgränsning och definition av vad som 

bör rymmas inom kulturpolitiken.
69 

Det är av praktiska skäl knappast möjligt att utgå från ett 

alltför vittomfattande kulturbegrepp när det kulturpolitiska ansvaret ska definieras.
70

 

 

Beslutet att det inte är politikens uppgift att bestämma vad kultur ska inrymma, kan troligen 

kopplas till ecklesiastikminister Edenman som 1961 menade att staten ska ”stödja, inte utöva 

inflytande”
71

 över kulturens innehåll. Med andra ord kan inte kulturpropositionen definiera 

kulturbegreppets innebörd eftersom detta skulle vara att frångå denna princip. Vad den 

däremot kan göra är att definiera området för kulturpolitikens åtgärder. Hur ska då 

kulturpolitiken avgränsas enligt kulturpropositionen? 

 

Även om gränserna hela tiden överskrids och omprövas har kulturpolitiken fortfarande som 

huvudsyfte att stödja insatser som görs inom ordets, scenens, bildens och tonens områden samt för 

kulturarvet
72

 

 

Kulturpolitiken avgränsas alltså av kulturpropositionen till att omfatta de traditionella 

konstarterna och efter flera genomläsningar av propositionen kan konstateras att det är just 

konst, litteratur, musik och teater som kulturpolitiken huvudsakligen fokuserar på. I centrum 

hamnar kulturskaparna, de fria grupperna, museerna, nationalscenerna och andra 

kulturinstitutioner och det är också inom dessa områden stora satsningar hamnar. Mer 

specifikt föreslås exempelvis att extra medel ska tilldelas den del av Sveriges Radio som är 

knuten till Berwaldhallen, Sveriges Radios symfoniorkester och Radiokören.
73

 Så även om 

propositionen inte vill definiera kulturbegreppet syns ändå i texten vad kulturen ska vara för 

kulturpolitiken och därmed blir också kulturbegreppet indirekt definierat. Detta innebär inte 

att propositionen gör anspråk på att bestämma vad kultur är för varje enskild individ, men väl 

vad ett gemensamt samhälleligt kulturliv kan innehålla. Sammanfattningsvis kan sägas att 

genom att avgränsa kulturpolitiken till att omfatta konstarterna definieras vad kulturbegreppet 

innebär för kulturpolitiken – nämligen det estetiska kulturbegreppet.   
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Eftersom kulturbegreppet ändå indirekt definieras genom avgränsningen för kulturpolitikens 

åtgärder skulle kulturpropositionen tjäna på att redan från början avgränsa och klart definiera 

både kulturbegreppet och hur kulturpolitiken ska förhålla sig till det. Genom att konsekvent 

använda ett klart definierat kulturbegrepp kan en enad grund för kulturpolitiken uppnås. Detta 

blir särskilt viktigt med tanke på alla de verksamheter som med nödvändighet förväntas 

förhålla sig till denna kulturproposition i sina aktiviteter. 

 

Frågan blir då varför denna definition helt enkelt inte görs i propositionen. Anders Frenander 

skriver angående utelämnandet av en begreppsdefinition i 1974 års proposition: 

”[b]estämningen är med den utformningen högst flexibel, vilket naturligtvis var meningen. 

De strukturer som byggdes upp, åtgärder som genomfördes och initiativ som togs kunde på 

det viset utan svårigheter modifieras i enlighet med själva kulturområdets, och därmed 

kulturbegreppets, egna förändringar.”
74

 Detta utdrag rör alltså 1974 års proposition, men det 

är knappast orimligt att detta utdrag även är applicerbart på 2009 års proposition. Eftersom 

det görs en rent praktisk avgränsning av kulturpolitiken blir följden att definitionen blir rent 

administrativ
75

 och därmed godtyckligt kan anpassas efter rådande samhällsförhållanden och 

politisk agenda. Sett ur denna synvinkel kan kulturpropositionen ses som ett dokument som 

inte påstår sig styra kulturen, men genom en modifierbar kulturpolitik står dörren ändå öppen 

för en modifierbar kultur. Vilka har då möjlighet att diktera villkoren för kulturen? 

 

Kultur och makt 
 

Makt inom kulturens fält 

 

Konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling […] Kulturskaparna har en nyckelroll i den 

ständigt pågående diskussionen om vad som är kvalitet på kulturområdet.
76

 

 

I kulturpropositionen görs gällande att det är kulturskaparna som när diskussionen om 

kvalitet och håller den vid liv. Med kulturskaparna menas dem som producerar kultur i olika 

former och som därigenom befinner sig i de kretsar som tack vare sina kulturkunskaper har 

möjlighet att föra den här typen av diskussion. Sådana kretsar eller intressegemenskaper 
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benämns av Bourdieu som fält. I fält samlas människor kring gemensamma intressen som 

bygger på vissa kunskaper och värderingar.
77

 Ett exempel på detta är konstfältet, inom vilket 

konstnärer, konststuderande, konstexperter, konsthandlare, distributörer (till exempel 

gallerister), konstsamlare, publik et cetera samlas kring ett gemensamt ramverk av outtalade 

spelregler och konventioner.
78

 Det som förenar dem som befinner sig i ett fält är att de 

besitter samma typ av kapital. Olika sorters kapital är viktigt inom olika sorters fält.
79

 När det 

gäller konstfältet blir volymen eller mängden kulturellt kapital det viktigaste och denna 

mängd avgör vilken position man får i fältet. 

 

”En viktig del av det kulturella kapitalet är makten över konsekreringen [...] det vill säga 

rätten att upphöja ett konstverk eller ett konstnärskap”.
80

 Med andra ord är det kulturfältets 

övre skikt som har makten att diktera villkoren för vad som är kvalitativ kultur och kan 

därmed sätta epitetet kvalitativ kultur på både kulturproducent och kulturprodukt.
81

 

 

Vad grundar sig då denna indelning på? Innehavet av ett kulturellt kapital genererar även en 

viss smak och det är denna smak som avgör vad som anses vara ”god kultur” eller inte. 

Bourdieu menar att även de som inte besitter någon stor mängd kulturellt kapital - och alltså 

även saknar den specifika smak som följer på det - bidrar till att upphöja och reproducera den 

rådande ordningen. De erkänner alltså den här typen av smak som finare trots att de inte 

själva har den, och detta innebär att den elitistiska smaken blir normgivande både innanför 

och utanför fältet. Man behöver med andra ord inte ens befinna sig i ett fält för att erkänna 

dess principer och medverka i reproduktionen av dess värden. ”I denna erkännsamhet, ja, i 

själva faktum att den bildade estetiken kunde framställas som giltig för alla, som universell, 

menade sig Bourdieu finna uttryck för kulturella dominansförhållanden: de högre klasserna 

behärskade bättre än andra en kultur som, genom komplicerade förmedlingar, tenderade att 

erkännas av samhället i dess helhet.”
82
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Både konstnärer, konstexperter, konstdistributörer, konstsamlare och publik ingår i den cirkel 

inom fältet som ständigt producerar, reproducerar och tillskriver verken ett värde samt stärker 

och upprätthåller tron på detta värde.
83

 

 

Frågan om kvalitet kan alltså ses som en social produkt grundad i ett fält. Med andra ord så är 

många inblandade i skapandet och upprätthållandet av vad som är kvalitet, men det är alltså 

ändå rimligt att propositionen tillskriver kulturskaparna nyckelrollen i kvalitetsdiskussionen 

eftersom de har makt att diktera villkoren för kulturen. 

 

Det som ytterligare bidrar till att kulturskaparna får denna nyckelroll i kvalitetsdiskussionen 

kan delvis bero på den kultstatus som de erhåller i egenskap av ”skapare”. Både 

kulturproducenten och det han skapar kan bli upphöjt till kultstatus i fältet och förutom att 

värdet av detta produceras och reproduceras genom att andra erkänner detta värde påtalar 

också Bourdieu att det finns ett mer svårförklarligt värde, nämligen det att själva namnet, 

märket eller signaturen, knutet till skaparen själv, i sig har ett magiskt värde.
84

 Man kan tala 

om ”konstens och konstnärens heliga karaktär”.
85

 Bourdieu belyser detta genom ett exempel 

ur modevärlden: ”Det som gör Dior är inte den biologiska individen Dior eller huset Dior 

utan huset Diors kapital som verkar i en enda individ som bara kan vara Dior”.
86

 

Skaparen eller konstnären upphöjs också i kulturpropositionen: 

 

Det konstnärliga skapandet är i sig ofta en tidskrävande process - en laborativ och utforskande 

verksamhet som förutsätter integritet och självständighet. I det avseendet kan konstnärlig 

verksamhet liknas vid forskning.
87

  

 

Med andra ord så framkommer det att en konstnär är objektiv, autonom, självkritisk och 

ifrågasättande i sitt skapande arbete. Men i vilken mån ifrågasätter konstskaparna verkligen 

det konstnärliga fältets grundvärderingar? Bourdieu gör gällande att ”unga ’kättare’ störtar en 

dominerande ortodoxi, bara för att själva bli den nya ortodoxin och så vidare.”
88
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Även om en konstskapares ambition alltså kan vara att förändra, ifrågasätta och skapa 

nytänkande konst förhåller man sig ändå alltid till fältets grundläggande spelregler, fältet 

störtas aldrig utan istället skapas bara ännu en ny norm. Ett exempel inom konstens värld är 

konstnären Isaac Grünewald som företrädare för modernismen motstod vad han tyckte var 

gammaldags och försoffat, nämligen den konservativa naturalistiska konsten som föregick 

hans egen konstart. Under nästintill hela Grünewalds livstid ansågs det moderna måleriet vara 

både farligt, utländskt, omanligt och till och med konspiratoriskt. Så småningom vann 

Grünewald mer och mer mark som erkänd konstnär och han blev själv representerad på 

Nationalmuseum. Han blev också, efter att ha ansökt om medlemskap i många år, invald i 

den traditionsbundna och konservativa Konstnärsklubben och blev så småningom också dess 

vice ordförande. Grünewald blev även lärare och professor vid Konstakademien mot slutet av 

sitt liv. Denna positionering är intressant mot bakgrunden att han från början var en 

stridskämpe för det utmanande och moderna måleriet.
89

 En biografi om Grünewald gör 

gällande att ”[d]et var känt att Isaac hade svårt för den icke föreställande konsten, trots sin 

radikalism i ungdomen. På äldre dar blev han till vissa delar konservativ och mer 

naturalistisk.”
90

 Med andra ord, ett utmärkt exempel på hur en ung provokatör och kättare 

själv blir en del av den nya ortodoxin.
91

 

 

I det här exemplet förblir alltså konstfältet intakt, även om konstområdet utvidgats och frågan 

om vad som är konst lyfts. De yngre ifrågasätter den äldre, rådande hierarkin men tar sedan 

själva över stafettpinnen. Även om kulturskaparna tänjer på gränserna för vad som är god och 

dålig kultur blir aldrig den förgivettagna utgångspunkten ifrågasatt - att kultur 

överhuvudtaget kan benämnas som bra eller dålig.
92

 En slutsats blir att det finns en 

förhärskande kultur inom vilken ett fåtal dikterar villkoren. Indelningen av kulturen 

reproduceras även genom kulturpropositionen då den ger kulturpolitiken i uppgift att främja 

kvalitativ kultur. Men det att benämna viss kultur som kvalitativ innebär även att exkludera 

den kultur som, så att säga, inte håller måttet. Kvalitativ kultur och underhållning som ett rent 

tidsfördriv blir till två vitt skilda saker. Det är dock inte enbart underhållningen i sig som blir 

exkluderad, utan det blir även de som utövar eller tar del av den. Så även om målsättningen 

att ha en kvalitativ kultur i sig är god, blir den distingerande och utdömande. 
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Kultur – för vem? 

 

Kulturmönstren skiljer sig åt mellan högutbildade och lågutbildade och mellan dem som bor i 

städer och dem som bor i glesbygd.
93

 

Ovan beskrivs det kulturella deltagandet såsom det ser ut i Sverige idag. Att vissa 

grupper i samhället i större utsträckning än andra ägnar sig åt kulturell verksamhet vill 

2009 års kulturproposition råda bot på genom att låta ett av huvudmålen kretsa kring 

detta: 

Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet.
94

 

 

Ambitionen är alltså att kulturlivet ska vara öppet och tillgängligt för alla som lever i det 

svenska samhället och det är rimligt att anta att målet för allas delaktighet tar sin 

utgångspunkt i ovanstående verklighetsbeskrivning. En aspekt som syns är att 

kulturdeltagandet beror på var i landet man bor, i städer eller i glesbygd. 

Kulturpropositionens förslag för att råda bot på detta och öka medborgares och politikers 

engagemang är att införa en ny politisk modell för hur kulturpolitiken ska skötas: 

 

En ny modell för samspelet mellan staten och den kommunala nivån – landstingen och 

kommunerna – när det gäller statliga bidrag till regional och lokal kulturverksamhet införs. Det 

regionala inflytandet ökar samtidigt som ansvars- och rollfördelningen mellan nationell, regional 

och lokal nivå tydliggörs. Kulturutredningens huvudsakliga motiv för förslaget att införa en ny 

modell för fördelning av statligt kulturstöd till kulturverksamhet på den regionala och kommunala 

nivån är att detta kan vitalisera kulturpolitiken.
95

 

 

Denna nya modell är även känd som portföljmodellen eftersom den går ut på att staten delar 

ut medel i en samlad ”portfölj” eller klumpsumma, för kommuner och landsting att själva 

fördela på det lokala och regionala kulturlivet. Därmed önskar man minska den politiska 

detaljstyrningen på statlig nivå. Fördelen med denna nya modell kan vara att kulturen får 

starkare lokal förankring genom att lokalpolitiker kan se de lokala behoven och därmed också 

kan fördela resurser där de behövs, med tanke på både form och innehåll som kan tilltala 

invånarna i regionen. Därmed förväntas det kunna bli lättare för bland annat glesbygdsbor att 

närma sig kulturen. 
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Den här modellen kan dock problematiseras genom Bourdieus teorier. Han menar att ”en 

grupps verkliga sociala avstånd till vissa tillgångar måste innefatta det geografiska 

avståndet”.
96

 Ett exempel på grupp kan vara lantbrukare, för att använda Bourdieus eget 

exempel, som dels har ett levnadssätt som är skiljt från det etablerade kulturlivet och dels har 

långt fysiskt avstånd till händelsernas centrum. Dessutom är ”det geografiska avståndet [...] i 

sin tur beroende av hur gruppen är fördelad i rummet”.
97

 Detta innebär att individerna i 

gruppen lantbrukare är spridda över landet och inte heller ingår i någon socialt sammanhållen 

grupp. Det här gör att det geografiska avståndet till händelsernas centrum dessutom upplevs 

som ännu större. 

 

Stockholms ”kulturella elit” kan få exemplifiera motsatsen där individerna istället är tätt 

fördelade i ”rummet” samtidigt som deras geografiska avstånd till etablerade kulturformer är 

litet. Därmed har de alltså stora möjligheter till kulturupplevelser. Således är målet om 

tillgänglighet inte avhängigt bara av de geografiska avstånden utan också av de sociala. 

 

Förutom den geografiska och sociala tillgängligheten till kultur är tillgängligheten också 

direkt kopplad till själva kulturen i sig. Vad innebär detta kulturliv som kulturpolitiken vill 

tillgängliggöra och vilka slags kulturella aktiviteter avses? Propositionen själv svarar på den 

frågan: 

 

litteratur, dans, musik, bildkonst, teater och arkitektur
98

 

 

Kopplat till diskussionen om konstnärlig kvalitet är det inte helt orimligt att anta att det 

endast är vissa former av litteratur, bildkonst och teater som avses i frågan om det tillgängliga 

kulturlivet. Men det kan knappast vara så att alla är intresserade av dessa former av kultur. Ur 

den aspekten kan därför den officiella kulturpolitiken påstås vara till för det etablerade 

kulturlivets kärnpublik.
99

 Denna kärnpublik utgörs av det kulturorienterade skiktet som både 

skapar, utvecklar och upprätthåller värdet av dessa kulturformer. 

 

Eftersom propositionens målsättning utgår från att alla människor ska kunna tillgodogöra sig 

kultur uppstår frågan huruvida detta överhuvudtaget är möjligt eller ej. Bourdieu visar i en 
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studie om museer hur museibesökarna främst representerades av individer från de högre 

samhällsklasserna vilka förvärvat kulturellt kapital genom bland annat högre utbildning och 

klassisk skolning. En viktig iakttagelse var att dessa mer bildade besökare kunde placera 

konsten i ett sammanhang och förklara bilden utifrån olika kategoriseringsmodeller, medan 

de ”obildade” knappt uppfattade skillnader överhuvudtaget. Detta stämmer överens med den 

verklighetsbild kulturpropositionen själv i avsnittets inledande citat återger när det kulturella 

deltagandet delvis också härleds till människors utbildningsnivå. Att de bildade individernas 

konstideal och personliga omdömen skulle vara något finare, mer utvecklat eller ett uttryck 

för självständighet motsatte sig Bourdieu, som istället hävdade att detta var ett beteende som 

förvärvats genom utbildning, härkomst och sociala relationer. Behärskandet av kulturen är ett 

resultat av den ”borgerliga bildningen” och därmed blir kulturen tätt sammankopplad med 

individens sociala position. På detta sätt, menar Bourdieu, är kulturen en del av 

reproduktionen av klassmässiga förhållanden.
100

 

 

En individs kulturella kapital i sin tur ligger till grund för smaken som avgör vilken typ av 

kultur man fortsätter att tillägna sig. Är man uppvuxen med klassisk musik till frukostgröten 

är det inte helt otroligt att man även som vuxen uppskattar klassisk musik. Bourdieu 

beskriver smaken som en mätare på social tillhörighet eftersom smaken bestäms av det 

kulturella kapitalet och sociala relationer. Men genom att tillägna sig en viss smak, avgränsar 

man sig samtidigt från den smak man inte har. På så sätt fungerar smaken som medel för 

social distinktion och denna distinktion kan belysa såväl maktpositioner som klasstruktur i 

samhället.
101

 

 

Enligt Bourdieus tankefigur är målet om att göra kulturen tillgänglig för alla en omöjlighet 

eftersom det inte blir ”ett sätt att avmystifiera kulturen, utan i själva verket ett led i ett 

avgränsningsarbete.” Han menar att det i uttrycket ”föra ut kulturen” – här förstått som att 

tillgängliggöra den kultur som är föremål för den officiella kulturpolitikens åtgärder – finns 

en inneboende föreställning om att någon lider brist på något, och på så sätt skapas en 

avgränsning och distinktion varigenom en maktrelation upprätthålls.
102
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Med Bourdieus tankefigur som grund blir synligt att frågan om tillgängligheten till kulturen 

inte enbart kan besvaras med kulturpolitiska åtgärder. Problemet tycks vara djupare rotat än 

så. Deltagandet i kulturlivet måste sättas i relation till vilket kapital man besitter och därmed 

även vilken position man har i samhället.
103

 Det är troligare att den som sedan tidigare bär 

med sig ett stort kulturellt kapital ägnar sig åt kulturella aktiviteter än att den gör det som 

saknar kulturellt kapital eller vars huvudsakliga kapitalvolym är fokuserad till andra områden, 

exempelvis ett större innehav av ekonomiskt eller socialt kapital. Det finns alltså i målet om 

tillgänglighet ett grundläggande problem, nämligen det att de kulturformer som ska 

tillgängliggöras, i sig själva är otillgängliga för gemene man eftersom de kräver en viss typ av 

kulturellt kapital för att kunna förstås. Kulturpolitiken kan därmed sägas vara delaktig i 

produktionen och reproduktionen av en kultur som i sig inte är tillgänglig för alla.   

 

Kulturpolitikens ekonomiska förutsättningar  

Förutom att ekonomiskt och kulturellt kapital har en inverkan på individnivå, har det också 

betydelse på en samhällelig nivå. Bourdieu menar att ”ekonomiskt och kulturellt kapital står i 

motsatsförhållande. Det vill säga att det kulturella fältet hämtar näring från ett 

avståndstagande av kommersialism och massproduktion.”
104

 Här ska avståndstagandet från 

kommersialismen förstås på så sätt att kulturarbetarna eller kulturskaparna själva kan uppfatta 

sig som unika personligheter som drivs av kärleken till konsten. Kulturen blir ett kall och inte 

enbart ett regelrätt arbete.
105

 Därmed blir kulturen något upphöjt och distingerat från de 

verksamheter som drivs av ekonomiska intressen. Denna bild av den antikommersiella 

kulturen förstärktes i och med 1974 års kulturproposition, där ett av huvudmålen gjorde 

gällande att kulturpolitiken ska ”[m]inska eller hindra den negativa verkan som 

marknadsekonomin kan medföra.”
106

 Kultur och kommersiell kulturverksamhet har således 

länge varit åtskilda i den offentliga kulturpolitiken. 

 

I och med 2009 års proposition upphör dock denna åtskillnad, eftersom det tydligt skrivs ut 

att det är irrelevant att utpeka kommersiell kultur som skadlig eller negativ.
107

 Tvärtom 
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förespråkas ett ökat samarbete mellan kulturliv och andra samhällssektorer.
108

 De privata 

aktörerna tillskrivs stor betydelse – bland annat lyfts näringslivet
109

 och privata finansiärer
110

 

fram som kulturens eventuella framtida samarbetspartners. Förutom samarbete med andra 

sektorer riktas även fokus på att kulturen i sig ska vara en vinstdrivande bransch som skapar 

arbetstillfällen och som kan generera försörjning. 
111

 Kulturföretagande och entreprenörskap 

lyfts fram som en viktig angelägenhet. 
112

 Enligt 2009 års kulturproposition är det inte bara en 

möjlighet att kulturen kan generera ekonomisk vinst – det är en kulturpolitisk målsättning.  

 

Här kan utläsas ett gott motiv, man vill synliggöra och stärka kulturens potential i förhållande 

till andra samhällsområden samt upphöja konstnärligt arbete. Frågan är om kulturarbetarna 

själva verkligen vill se kulturen som en näring? Kulturpolitiken vill åstadkomma nya 

finansieringssätt genom att kulturarbete och ekonomiska intressen går hand i hand. Pierre 

Bourdieu menar att kulturarbetare per automatik motsätter sig detta eftersom de ingår i ett 

kulturellt fält som drivs av andra krafter än de rent ekonomiska. En viktig åtskillnad blir här 

att de som ägnar sig åt kulturpolitik inte med nödvändighet måste befinna sig i det kulturella 

fältet, tvärtom ingår de genom sin yrkesroll i en dominerande klass som förfogar över 

ekonomiskt kapital och inte i första hand ett stort kulturellt kapital.
113

 Utgångspunkten för 

kulturpolitikerna blir därför att man höjer kulturskaparnas status genom att förutom att 

tillskriva kulturskaparna det största ansvaret i den kulturpolitiska diskussionen beträffande 

konstnärlig kvalitet, även betonar ekonomiska vinstmöjligheter för kulturskaparna själva. 

Utgångspunkten för kulturskaparna är, enligt Bourdieu, istället att kulturen stärks av att 

avskärma sig från vinstintressen - att knyta kulturen till ekonomisk vinst blir istället att sänka 

dess status.
114

 Denna slutsats backas upp av att det i propositionen också blir synligt att kritik 

riktas mot att ekonomiska mål ska lyftas in i kulturpolitiken.
115

  

På samma sätt som kulturbegreppet hänger ihop med samhällssyn och ideologiska 

utgångspunkter gör också innehållet och målen i kulturpropositionerna det. Möjligheten att 

kunna förstå och förklara propositionerna hänger alltså ihop med att kunna sätta dem i 
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relation till i vilken tid och vilket sammanhang de skrivits. 1974 års kulturproposition tillkom 

under en tid av långvarigt socialdemokratiskt styre då ”en av de centrala debattfrågorna i 

1960-talets kulturpolitiska, såväl som allmänpolitiska diskurs; [var] kritiken mot 

kapitalismen.”
116

 Det att kulturpolitiken då hade målsättningen att motverka 

kommersialismen är inte så konstigt. I 1974 års kulturpropositions bakgrund beskrivs det 

kulturpolitiska läget som det såg ut då och det framkommer att många förändringar var i 

stånd att ske, angående utvecklandet av kulturutbudet och den skapande verksamheten. Den 

sammantagna känslan i denna bakgrundstext i kombination med uttalandet ”[m]ånga 

kommuner ger stipendier till kulturarbetare”
117

 anslår tonen att kulturen var värd att satsa på. 

Att en detalj som stipendier till kulturarbetare ens var värt att nämna i sammanhanget kan 

visa på att statliga bidrag till kulturen var något att vara stolt över, att detta ansågs bidra till 

samhällets utveckling.  

 

I propositionen från 2009 återfinns däremot både ett uttalat och outtalat fokus på att kulturen 

ska kunna finansieras på andra sätt än med statliga medel. På samma sätt som 1974 års 

kulturproposition kan sättas in i ett sammanhang och förklaras med hjälp av det är det 

likadant med den nya propositionen från 2009. År 2009 hade Sverige en högerregering och 

det är inte irrelevant att beakta i sammanhanget. Inte bara har antikommersialismmålet tagits 

bort – kulturpolitiken har också tillförts nya begrepp, såsom entreprenörskap och företagande, 

som öppnar för möjligheten att kultur och kommersialism kan sammanflätas.
118

 Frågan är 

dock om ett ökat kommersiellt inflytande riskerar att urlaka kulturen och förvandla den till 

ren och skär underhållning styrd av marknadsekonomiska intressen. Motfrågan blir dock om 

ett ökat kommersiellt inflytande nödvändigtvis är av ondo? 

 

Kultur och makt – en sammanfattning 

 

”All politik – också kulturpolitiken – handlar om makt.”
119

  

 

På samma sätt som kulturpolitiken fungerar som en arena för maktutövande kan även 

kulturen sägas handla om maktspel
120

; indirekt skapar den skillnader i inflytande, status och 

                                                           
116

 Frenander, Anders, Kulturen som kulturpolitikens stora problem: diskussionen om svensk kulturpolitik under 

1900-talet, s.161 
117

 Proposition 1974:28. Kungl. Maj:ts proposition angående den statliga kulturpolitiken, s.12 
118

 Regeringens proposition 2009/10:3. Tid för kultur, s.24,114 
119

 Nilsson, Sven, Kulturens nya vägar: kultur, kulturpolitik och kulturutveckling i Sverige, s.476 



30 
 

livsmöjligheter.
121

 Handlingsmönster, språk och tankestrukturer överförs mellan såväl 

grupper som individer utan att någon ens reflekterar över att de reproducerar 

dominansförhållanden.
122

 På samma sätt är det med kultur.  

 

Bourdieus teorier om kulturens inverkan på relationer och distinktioner mellan människor har 

sin utgångspunkt i det estetiska kulturbegreppet - närmare bestämt i den typ av kultur som 

ofta kallas finkultur, ”dvs den kultur som räknas, den legitima och dominerande, den som i 

praktiken erkänns i skolan och i karriärgångarna på sociala fält där makt utövas”. Genom sina 

teorier om kulturellt kapital, smak och fält visar Bourdieu att finkultur är en högst verklig 

företeelse och inte bara ett tomt begrepp.
123

 Motsatsen till denna överlägsna form av kultur 

skulle vara masskulturen. Den brukar få beteckna den kultur som är av lägsta kvalitet, eller 

som helt enkelt skapats för att tilltala ”den breda massan […] I massan slutar individen att 

existera som eget subjekt för att istället styras av drifter och impulser, vilket framstår som 

själva motsatsen till individens bildning och kultivering.”
124

  

 

”Föreställningen om den otyglade, barbariska massan ingav skräck [bland] filosofer och 

debattörer.”
125

 Genom att hänvisa till de populärkulturella uttrycken som förströelse kunde 

1800-talets framväxande borgerskap avskärma sig från de lägre stående samhällsklasserna 

och visa sin egen förfining med hjälp av en estetisk fostran. På så vis fungerade de estetiska 

idealen som en social markör och bilden av kultur som något upphöjt, som något som endast 

vissa särskilt lämpade människor kan förstå, fick kraft att kunna fortleva.
126

 Studentmössor 

och medlemskap i exklusiva institutioner blev viktiga symboler i denna strävan att 

upprätthålla klassbarriärerna. Ett viktigt inslag i den borgerliga livsstilen var att aktivt delta i 

kulturlivet och inom denna grupp återfanns också den kärnpublik som diskuterade och 

kommenterade de konstnärliga strömningarna.
127

 Denna grupp förordade professionalism och 

kvalitet och kan jämföras med den kärnpublik som idag kan gå under benämningen 

”kulturelit”. 
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I den kulturella diskussionen som ägde rum i början av 1900-talet sågs det borgerliga 

kulturella idealet som något självklart, som något ”organiskt framvuxet och oomtvistligt”.
128

 

Denna kultursyn kom att prägla den kulturpolitik som under andra halvan av 1900-talet kom 

att formuleras. Här ”återspeglades utvecklingen i en svart–vit verklighetsbild och en 

uppdelning av befolkningen i elit – massa”. Det drogs en tydlig gräns mellan den goda och 

kvalitativa kulturen och den ”spekulativa underhållningen, de smakförsämrande surrogaten 

och kommersialismen”. På så sätt kunde uppdelningen mellan finkultur och masskultur 

reproduceras och även försvaras på politisk nivå. Att ”någon mer inträngande diskussion om 

högt och lågt” inte förts, kan alltså bero på att denna indelning ansetts som ”självklar”.
129

 

Detta kan även problematiseras genom synsättet att finkulturen inte alls behöver vara en 

finare typ av kultur - tvärtom kan den också betraktas som en form av masskultur: ”Finkultur 

är inte friare eller mer autentisk än masskultur utan är helt enkelt den kultur som den rika 

klassen har gjort till sin.”
130
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Slutsatser 

I undersökningens första del, ”Kultur i svensk kulturpolitik”, framkommer att det inte finns 

någon tydlig definition av kulturbegreppet i kulturpropositionen. Det finns en uttalad 

medvetenhet om att kulturbegreppet är svårdefinierat och att det finns flera olika definitioner. 

Eftersom kulturbegreppet inte definieras i propositionen används det på ett inkonsekvent sätt. 

Fyra olika definitioner framträder men genom kulturpropositionens avgränsning av 

kulturpolitikens åtgärder, finns ändå en outtalad föreställning om att kulturbegreppet 

framförallt omfattar finkulturen.  

I den andra delen av undersökningen behandlas ämnet ”Kultur och makt” ur tre olika 

perspektiv, nämligen ”Makt inom kulturens fält”, ”Kultur – för vem?” samt ”Kulturpolitikens 

ekonomiska förutsättningar”. 

Avsnittet ”Makt inom kulturens fält” påvisar att kulturpropositionen överlåter till 

kulturskaparna att bestämma vad som är kvalitativ kultur. Kulturskaparna har makt att 

bestämma vilka kulturformer som är bra respektive dåliga och har härigenom makt att diktera 

villkoren för kulturen. Den förgivettagna ståndpunkten, att det finns god och dålig kultur, blir 

aldrig ifrågasatt. 

”Kultur – för vem?” framhåller att kulturpropositionens mål är att kulturen ska vara 

tillgänglig för alla. Pierre Bourdieu menar dock att det är sociala och geografiska avstånd, 

men framförallt det kulturella kapitalet som avgör vilken kultur man tycker om och kan ta till 

sig. Utifrån Bourdieus teorier kan den svenska kulturpolitiken sägas vara utformad för det 

etablerade kulturlivets kärnpublik och inte för den breda massan, den producerar och 

reproducerar helt enkelt en kultur som inte är tillgänglig för alla.  

Slutsatser av det sista avsnittet ”Kulturpolitikens ekonomiska förutsättningar” blir att 

kulturens förutsättningar påverkas av såväl politik som av ekonomi. 1974 års 

kulturproposition författades av en socialdemokratisk regering som ville skydda kulturen från 

marknadsekonomins och kommersialismens inflytande. 2009 års kulturproposition är 

däremot författad av en borgerlig regering och här motsätter man sig påståendet att 

kommersiell kultur skulle vara negativ. Entreprenörskap och företagande införs som viktiga 

ledord, och kulturlivet ska vara finansierat av andra aktörer än just staten och i sig vara 

vinstdrivande. 
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Diskussion 
Undersökningen av kulturpropositionen har visat att kulturen inte är definierad i 

kulturpolitiken, att kulturen inte är tillgänglig för alla, att den styrs av ett fåtal samt regleras 

av politiska och ekonomiska intressen. Analysen har skett med hjälp av Pierre Bourdieus 

begreppsapparat och är alltså en analys av kulturen och kulturpolitiken i teorin. För att få en 

helhetsbild krävs det dock att man också tittar på hur det ser ut i verkligheten. 

 

Genom kulturpropositionens avgränsning, att låta de kulturpolitiska åtgärderna omfatta de 

klassiska finkulturella konstformerna, definierar den indirekt kulturbegreppet som 

finkulturen.  I begreppet finkultur finns en inneboende föreställning om att viss kultur är 

finare än annan. I begreppet finns alltså ett inbyggt maktperspektiv eftersom det tillåter 

människor att se ner på den kultur som indirekt exkluderas. Inte är det bara den lägre stående 

kulturen som ses ner på, utan också de som skapar och tar del av den. Sven Nilsson nämner 

en rad motsatspar som uppkommer genom distinktionen mellan finkultur och masskultur: 

”konst – underhållning, innovation – tradition, autenticitet– imitation, distans – inlevelse, 

förnuft – känsla, kritik – bekräftelse. Högkulturen blir positiv och masskulturen negativ.”
131

 

Genom att kulturpropositionen reproducerar en föreställning om att kultur är detsamma som 

finkultur reproduceras också detta maktförhållande. 

 

Propositionen fokuserar på att tillgängliggöra kulturen för alla. Eftersom den kultur som 

avses är finkulturen, är det enligt Bourdieus perspektiv i sig en omöjlighet att alla skulle 

kunna ta del av den, eftersom alla inte besitter samma kulturella förförståelse. Därmed blir 

det också rimligt att fråga sig vilken slags tillgänglighet som avses och vad tillgänglighet 

egentligen borde innebära.  

 

Handlar tillgängligheten om att det borde vara gratis inträden till kulturinstitutioner så att 

människors privatekonomi inte ska utgöra ett hinder? Eller handlar det om att bygga 

rullstolsramper och skriva informationstexter med Brailleskrift? Dessa föranstaltningar är 

naturligtvis positiva, men är det verkligen enbart formen som borde hamna i fokus när det 

talas om tillgänglighet? 
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För att kunna nå fram till individen behöver framförallt innehållet tillgängliggöras. Om man 

satsar på att tillgängligöra innehållet, behöver inte alla ha samma kulturella förförståelse.  Det 

anses ofta som något fult att förklara exempelvis samtidskonst. Om den här uppfattningen 

kunde revideras och kulturinstitutionerna istället fick som sin tydliga uppgift att nå ut till 

publiken, då kunde man verkligen tala om tillgänglighet. En självkritisk fråga som alla 

kulturinstitutioner bör ställa sig är – för vems skull finns vi till? För kultureliten eller för 

gemene man? Eftersom det är skattemedel som fördelas till dessa verksamheter är det rimligt 

att ställa ett sådant krav. Dessa institutioner har resurser i form av personal, 

föremålssamlingar, programverksamhet et cetera, så är det inte mer än rätt att detta gagnar 

skattebetalarna.  

 

Som exempel i fråga om brist på tillgänglighet finns de museer som i sina samlingar har 

föremål som skulle ligga i besökarnas intressen att få ta del av, men vilka på grund av 

onödiga och invecklade regler inte ens kan tas upp ur arkiven. Dessutom kan denna syn på 

exempelvis kulturhistoriska föremål som heliga, härledas till det estetiska kulturbegreppet – 

kulturen blir till något upphöjt och måste därför behandlas vördnadsfullt. Ett annat exempel 

på hur regler går stick i stäv mot tillgänglighet är Skapande skola som är en av Kulturrådets 

åtgärder för att stärka samarbetet mellan skola och kulturaktörer. I sig är det en verkligt bra 

åtgärd, som går ut på att lärare och skolor själva får välja de kulturaktiviteter som är 

intressanta och aktuella för just deras elever. Men, eftersom förfarandet är så tidskrävande 

och komplicerat för lärarna som själva måste avsätta tid på att ansöka, genomföra och 

utvärdera projekten blir resultatet att många lärare inte orkar göra detta och att eleverna 

därmed går miste om chansen att få ta del av kulturutbudet. Det framstår som att 

kulturinstitutionerna har målat in sig i ett hörn på grund av de regler de själva skapat. Följden 

blir att kulturen inte alls blir tillgänglig. Med detta i åtanke är det intressant att opinion bildas 

så fort ett nytt offentligt konstverk köps in av kommunen, men att få reflekterar över 

kulturinstitutionernas struktur och verksamhet, och hur mycket pengar de egentligen kostar 

skattebetalarna varje år utan att bidra till samhällsnyttan.  

 

Om den kulturpolitiska målsättningen om tillgänglighet skulle vara inriktad på både form och 

innehåll, skulle det vara lättare för människor att tillgängliggöra sig finkultur, oavsett vilket 

kulturellt kapital de besitter.  
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Kulturpropositionen vill tillgängliggöra finkulturen, men måste kultur nödvändigtvis vara 

tillgänglig genom traditionella kulturformer? Genom framväxten av sociala medier har 

möjligheterna att ta del av olika sorters kultur ökat. Youtube, playkanaler, fotosidor, bloggar, 

twitter, Facebook med mera har förändrat såväl kulturutbudet som medielandskapet och vårt 

sätt att kommunicera. Idag kan vi titta på dansföreställningar på Youtube, se direktsänd opera 

på bio, gå en virtuell museirunda via olika hemsidor och frågan är då om dessa nya sätt att 

tillgodogöra sig kultur, kan inlemmas i finkulturbegreppet?  

 

Kulturen är under förändring, dels genom sociala medier men också genom att 

kulturpropositionen öppnar för kommersiella aktörer att vara en del av den kulturella arenan.  

Båda dessa faktorer gör att det finkulturella kulturbegreppet utmanas och vi behöver fråga oss 

om även underhållning kan vara kultur.  

 

Det som många framförallt reagerat mot i den nya kulturpropositionen är att kulturen säljs ut 

och ska bli kommersiell. Ett scenario är att en kommersiellt driven kultur skulle kunna bli 

helt och hållet publikanpassad för att dra till sig publik och därigenom pengar. 

Klassdistinktionen skulle på så vis kunna suddas ut eftersom det då inte är finkulturen som 

innehar den högsta positionen, den är då bara en av alla andra kulturformer, en subkultur 

bland alla andra. Men å andra sidan skulle en sådan utveckling också kunna leda till att 

kulturen blir mer svåråtkomlig för dem som inte har ekonomiska resurser och därigenom öka 

skillnaderna istället, när inte staten kan gå in och göra viss kultur kostnadsfri.  

 

Ett annat scenario är att om kulturen drivs av vinstintresse så måste man kanske göra avkall 

på kvaliteten. I denna rädsla finns dock en underliggande föreställning om att mottagarna 

eller publiken inte ställer några krav på kvalitet, utan bara vill låta sig roas. Istället för att 

styras av sådana fördomar kan man välja att ha tilltro till publiken och lita på att den vill ha 

båda delarna – såväl ett lättsamt tidsfördriv som en mer bildande sysselsättning, det ena 

behöver inte förta det andra. Medelsvensson idag har över lag en hög levnadsstandard och en 

samhällstrend är att lyxa till det i vardagen, man kan handla på Lidl i veckorna och i 

saluhallen på helgerna. 
132

 På samma sätt är det med vårt sätt att konsumera kultur. Vi har 

möjlighet att blanda högt och lågt utan att det är något konstigt med det. Denna tilltro till 
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publiken kan medföra att kvalitativ kultur fortsätter att produceras trots eller till och med tack 

vare vinstintressen. 

 

När medelsvensson går från att vara en passiv kulturkonsument till att vara en aktiv 

mottagare och producent i ett kultur- och medielandskap som blir mer och mer horisontellt 

snarare än vertikalt, blir de traditionella kulturskaparna utmanade. Till skillnad från hur 

villkoren dikteras inom finkulturen så blir det i det nya kulturlandskapet den stora massan 

som faktiskt äger arenan. Liksom det finns en oro att kulturen ska urholkas av kommersialism 

råder även en oro för att kvaliteten ska försämras när fler får vara med och bestämma. Man 

kan dock tänka sig att det kan vara precis tvärtom, nämligen att tillgången till ett större utbud 

och därmed en större valfrihet genererar en mer raffinerad smak. 

 

Således, om kulturens grunder aldrig blir utmanade tillåts en kultur produceras och 

reproduceras som egentligen aldrig är till för publiken, utan är till för dem som skapar 

kulturen och besitter kunskap om den. På detta sätt kan en oantastlig elit som sätter upp sina 

egna kriterier för vad som är kvalitativ kultur få fortsätta med att göra detta utan att 

ifrågasättas. Detta genererar en syn på publiken som endast en lägre stående skara människor 

som bara vill bli roade
133

, en massa som bara hindrar eller till och med hämmar kulturen.
134

 

Frukten av kulturpropositionens kulturpolitiska förändringar och således nya förutsättningar 

för kulturen kan istället leda till att kulturbegreppet och den så kallade finkulturen faktiskt 

blir utmanad. En ökad konkurrens kan generera ett öppnare kulturklimat, en ökad 

tillgänglighet och därmed en ny slags kulturarena där finkulturen bara är en av alla 

kulturformer. Sven Nilsson resonerar: ”Allt är i rörelse. Kulturbegreppet är öppet och 

flytande […] Tillgången till kulturen demokratiseras men på kulturmarknadens och 

populärkulturens villkor. Finkulturen blir en subkultur bland andra, med sina anhängare och 

sina motståndare.”
135  

 

Borde en definition av kulturbegreppet då ha gjorts i kulturpropositionen? Frenander 

kommenterar: ”Kultur är ett högaktat ord och dess påstått goda inverkan på demokratin och 

                                                           
133

 Petersson, Bodil, Föreställningar om det förflutna: arkeologi och rekonstruktion, Nordic Academic Press, 

Diss. Lund : Univ., 2003,Lund, 2003, s.259,260 
134

 citerad genom Petersson, Bodil, Föreställningar om det förflutna: arkeologi och rekonstruktion, Nordic 

Academic Press, Diss. Lund : Univ., 2003,Lund, 2003, s.254 Ursprunglig källa finns i Jan af Geijerstams egen 

text: Miljön som minne – att göra historien levande i kulturlandskapet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm, 

1998, f.120   
135

 Nilsson, Sven, Kulturens nya vägar: kultur, kulturpolitik och kulturutveckling i Sverige, s.482 



37 
 

människornas humanistiska värderingar är viktigt för debattörerna att lyfta fram. Det finns 

många exempel på högstämda hyllningar till denna breda uppfattning av kultur, vilka sedan 

mynnar ut i förslag om ökat stöd till den estetiska finkulturen när ett konkret program ska 

skrivas. På så sätt verkar kulturbegreppet hela tiden ha varit ett av kulturpolitikens stora 

problem.”
136

  

 

En kulturforskare berättar om ett betydande konferenstillfälle för kulturpolitiker och 

kulturforskare där enligt honom en “stor del av diskussionen […] hamnade långt ifrån 

meningsskapandets problematik och människor som fyller sin vardag med mening på olika 

sätt. Istället kom den till stor del att handla om hur museer, teatrar och andra institutioner 

behöver mer pengar och vilka åtgärder som politiker bör vidta för att garantera överlevnaden 

av olika institutioner samt locka dit människor.”
137

 Om inte ens kulturpolitiker eller 

kulturforskare problematiserar kulturbegreppet från grunden, vem ska då göra det? 

 

Som redan påpekats har denna slappa inställning till att reda ut vad kultur är alltså bidragit till 

att kulturpolitiska åtgärder alltid kommit att handla om just finkultur. Om den kulturpolitiska 

utredning propositionen är grundad på innefattat en grundlig granskning av kulturbegreppet 

hade detta kunnat avvärjas. Kanske hade man då i alla fall kunnat klargöra vad kultur skulle 

innebära i 2009 års kulturproposition som dokument. Det att klargöra vad kulturbegreppet 

står för i kulturpropositionen hade inte behövt vara något negativt, om det avgränsats just där 

och med syftet att underlätta för kulturabetare. Då hade kanske kulturminister Lena Adelsohn 

Liljeroth inte behövt vara brydd över begreppen kultur och underhållning hon heller.  

 

Hade denna definition gjorts hade en reproduktion av dikotomin finkultur och fulkultur 

kunnat undgås och därigenom banat väg för att kultur och underhållning som begrepp kunnat 

närma sig varandra. Begreppen är var för sig negativa, kultur eftersom det kan kännas 

invecklat och underhållning eftersom det antyder att det är något av sämre kvalitet. En 

bredare och mer medveten syn på kulturbegreppet hade kunnat ge en god grund för de 

kulturaktörer som ska grunda sitt arbete på kulturpropositionen vad gäller kulturens 

tillgänglighet, kvalitet och satsningar.  
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Förslag på vidare forskning 

Denna uppsats har inte kunnat införliva alla intressanta forskningsområden som framträtt ur 

materialet, därav detta avsnitt med förslag på ämnen för vidare forskning. Ett sådant exempel 

skulle kunna gälla att undersöka hur kulturpropositionen påverkar berörda institutioner, 

kulturskapare och kulturkonsumenter i praktiken. Ett annat förslag på vidare forskning är att 

genom idéanalys analysera kulturpropositionen i syfte att komma åt hur politiska ideologier 

styr kulturpolitiken, såväl i teorin som praktiken. Här skulle också en mer ingående 

jämförande undersökning av kulturpropositionen från 2009 och kulturpropositionen från 

1974 vara intressant.  

 

  



39 
 

Metoddiskussion 

Att kulturen kan utgöra en arena för maktspel har, som nämnts i problemformuleringen, varit 

en viktig utgångspunkt för uppsatsen. Det att gå in i undersökningen med ett sådant 

förhandsantagande har förstås påverkat frågeställningarna och därmed också valet av teoriska 

perspektiv. Materialet för undersökningen har i sin tur fått föranleda metodvalet.  

 

Innehållsanalys har kritiserats för att tolkningen ofta redan bestäms vid kategoriseringen av 

materialet. Detta skulle kunna betraktas som ett problem även för denna undersökning 

eftersom materialet i sig erbjudit många andra typer av ingångar och perspektiv än de som 

undersökningen avsett att behandla. Eftersom undersökningen vilat på en tes har dessa andra 

forskningsfrågor inte varit intressanta i detta fall. Att genomföra en inledande innehållsanalys 

har i detta uppsatsarbete ändå framstått som en bra metod för att kartlägga intresseområden 

och enkelt urskilja vad som verkar vara relevant för undersökningen.  

 

Ett problem med diskursanalys är att arbetsprocessen lätt blir både omfattande och 

tidskrävande, vilket absolut märkts av även i denna undersökning. Materialet har behövt läsas 

om ett flertal gånger för att verkligen lyckas komma åt diskursen. Å andra sidan hade troligen 

ingen annan metod fungerat bättre för att besvara undersökningens frågeställningar.  

 

Kvalitativ textanalys över lag kritiseras för att sakna transparens, något som denna 

undersökning försökt frånkomma genom att inkorporera avsnitt och citat ur materialet direkt i 

undersökningen så att läsaren enkelt ska kunna ta del av källmaterialet. Det har också haft 

stora fördelar under arbetsprocessen eftersom det viktigaste råmaterialet på så vis funnits 

samlat i texten och enkelt gått att återkoppla till.  

 

Förutom det övergripande syftet för uppsatsen har också uppsatsförfattarna haft som 

utgångspunkt att för sig själva gå till botten med och utreda på vilken samhällelig grund och 

målsättning kulturarbete vilar. Detta för att kunna förankra sina egna framtida roller som 

kulturproducenter eller kulturförmedlare. Om vissa passager av uppsatsen har framstått som 

dogmatiska eller fördömande måste detta sättas i relation till dels författarnas utgångspunkt 

och bakgrund samt de Bourdieuska begrepp som används för att förklara makthierarkier och 

sociala skillnader vad gäller kultur och samhälle. 
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Avslutning 

 

FAKTA/Vad har Lena sagt?  

Så här sa kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth om kulturbegreppet i SVT:s Kultur- 

nyheterna den 14 december 2009. City hänvisade till citatet i intervjuserien Kulturbikten före valet och det väckte upprörda 
reaktioner hos de intervjuade, bland annat Liv Strömqvist och Stefan Sundström. 

Lena Adelsohn Liljeroth (M) tar upp själva begreppet ”kultur”. Under mina tre år som kulturminister har jag noterat att 

begreppet kultur ofta skapar problem. Det uppfattas alldeles för ofta som något svårtillgängligt och något ”fint”. 

 

 

 
138
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