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Inledning
Vad betyder kultur?

form enligt vilken (viss) större grupp människor ordnar sin försörjning och 
organiserar gemensamma angelägenheter på samhällelig nivå; särsk. i äldre 
tider el. i avlägsna områden […] sammanfattningen av allt som skapas av 
människor för att ge (högre) andliga upplevelser särsk. om konst, litteratur, 
musik o.d. men äv. om vetenskap; i allmänhet el. under viss tid, inom visst 
område etc. […] systematiskt odlande av jord, med vissa växter; äv. om det 
som odlas

Så formuleras de tre beskrivningarna av ordet ”kultur” i Svensk  
ordbok. Det är ett ord som de flesta kan bilda sig en uppfattning  
kring rent känslomässigt, men få – om någon – kan riktigt konkret 
beskriva vad det egentligen är. I sin avhandling Kulturfolk eller folk-
kultur? hänvisar Johan Bergman till kulturantropologen Lars-Olof 
Åhlbergs två olika definitioner av kulturbegreppet – det ”estetiska” 
och det ”antropologiskt-sociologiska”. Det förstnämnda utgörs av 
musik, skönlitteratur, bildkonst och arkitektur, samt kunskaperna 
om dessa. Det sistnämnda handlar om sådant mänskligt beteende 
som inte är biologiskt konstituerat. Således har vi två begrepp där 
det ena definierar kultur som objekt, samt studiet av dessa, medan 
det andra definierar kultur som mänskligt levnadssätt. Det är snarare 
den senare begreppsdefinitionen som vi kommer att ta som utgångs- 
punkt i den här rapporten.

Enligt vår mening är kultur, i en bred definition, allt som är  
konstruerat eller kultiverat av människan. Motsatsen är naturen.  
I en något mindre bred definition är det de värden och normer som 
genomsyrar det mänskliga samhället och därigenom utgör en del av 
dess fundament. Dessa värden och normer är bärare av ”kodningen” 
kring hur samhället bör vara uppbyggt, vilka underordningar och 
överordningar som tillåts att finnas och hur vi alla förhåller oss till 
detta i egenskap av samhällsmedborgare. Kultur skiljer sig därigen-
om, inte bara mellan samhällen, utan även inom samhällen i tid  
och rum. Det Sverige vi hade för 100 år sedan var präglat av en 
annan kultur än det Sverige vi har i dag.

I och med att kulturen är bärare av kodningen kring hur ett  
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samhälle organiseras så är den per automatik ett maktinstrument. 
Den kan användas för att förstärka över- och underordningarna i 
samhället, precis som den kan användas för att försvaga dem. Sedan 
vänsterrörelsens begynnelse har det alltid funnits en stark drivkraft 
av att använda kulturen som ett instrument i kampen mot den  
ojämlika struktureringen av samhället. Det har tagit sig uttryck 
i att verka för att kritisera makten samt bilda folket. Dessa två är 
också sammanlänkade. Att kritisera makten blir mycket lättare om 
folket är bildat, då ett bildat folk kan ta makten i sina egna händer 
och vägra att acceptera en underordnande struktur gentemot den 
styrande eliten. För vänsterrörelsen har därmed kulturen och 
demokratin gått hand i hand, varigenom en aktiv kulturpolitik alltid 
varit demokratins katalysator. Ett obildat folk är alltid lättare att 
styra över än ett upplyst.

”Vänsterrörelsen” är också det begrepp som vi kommer att  
hänvisa till och utgå ifrån i denna rapport, detta före andra veder- 
tagna begrepp som exempelvis ”arbetarrörelsen”. Vi menar nämligen 
att detta är ett bredare begrepp som fångar in olika samhällsgrupper, 
som inte per automatik räknas in i det som vanligtvis definieras som 
arbetarrörelsen, det vill säga LO-kollektivet och dess partipolitiska 
representationer. Under vänsterrörelsen som paroll återfinns även 
tjänstemän, akademiker och kulturarbetare som sammanvävs av en 
radikal och progressiv idétanke om samhällets utveckling som oftast 
– men inte nödvändigtvis – är socialistisk. 

Kampen om kulturen
Problemet som vi ser det är att denna vänsterrörelse tappat insik-
ten om kulturens betydelse för samhällets utformning, och det har 
genom årens lopp blivit allt mer av ett särintresse. Men specifikt 
riktar vi kritiken mot den arbetarrörelse som kommit att utgöra den 
dominerande kärnan av denna vänsterrörelse, och som misslyckats 
med att utforma en vital kulturpolitik – framför allt under de senaste 
decennierna.

Under den nyliberala hegemonin byttes nämligen den progressiva 
kulturen, med dess ambitioner om folkbildning och samhällskritik, 
ut mot en kommersialiserad och massproducerande nöjesindustri. 
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Kultur blev synonymt med nöjesliv, och hela den samhällsorien-
terade dimensionen flagnade bort. Kvar blev oaser av den progres-
siva kulturpolitiken, som under årens lopp i allmänhetens ögon  
kom att förvandlas till ”finkultur” som överlevt sig själv, ofta genom 
offentliga subventioner och stöd. På så sätt reducerades kulturpoli-
tiken till att bli ett tacksamt område för offentliga besparingar och 
dess företrädare reducerade till att bli symboler för en etablisse-
mangselit som är helt bortvänd från folkets behov och intressen.

I denna avsaknad av en radikal syn på vad kulturen har att  
fylla för funktion i samhällets organisering har konservativa och 
nationalistiska krafter trätt fram för att ta över rollen som kulturens 
väktare. Här talar vi dock om en annan form av kultur än den som 
vänsterrörelsen företrätt. Det handlar inte om kritiken mot över- 
och underordningen i samhället, utan i stället om skapandet av en 
mytologiserad gemenskap grundad i blodets och jordens betydelse. 
Den konservativa och nationalistiska kulturpolitiken bygger på att 
exkludera människor, medan vänsterrörelsens kulturpolitik handlar 
om att frigöra människor. Däri ligger den huvudsakliga skillnaden, 
och så länge som denna nya radikala höger tillåts att inneha mono- 
pol på att definiera vad kultur är och vad kulturpolitik bör vara, så 
undergrävs vänsterrörelsens maktposition. Det kommer i sin tur  
leda till att den nyliberala hegemoni, som kommersialiserade sönder  
kulturen, i stället ersätts av en konservativ och nationalistisk  
hegemoni snarare än en vänsterinriktad sådan.

Utifrån denna problematisering är det dock relevant att titta  
närmare på de tre klassiska ideologiernas synsätt på kulturen och  
hur det i sin tur genomsyrat det svenska samhället. Först ut är då  
liberalismen, som har det gemensamt med socialismen att den 
motsätter sig feodalsamhällets över- och underordningar och  
därigenom avsaknaden av politisk demokrati. Men synen på 
demokratiseringen av samhället avstannar vid yttrandefriheten och 
näringsfrihetens uppfyllelse, och hamnar i en ideologisk stagnation i 
tron på att den kapitalistiska marknadsekonomin är samhällets sista 
hållplats. Med en sådan syn på samhällets organisering reduceras 
kulturen till slut till att endast bli ett instrument i att maximera till-
växtprognoserna – även om kulturen från början, från liberalt håll, 
hade rollen som en katalysator för upplysningens värden.
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”
Konservatismen, som var en form av reaktion mot liberalismen, 

betraktar upplösningen av samhällets över- och underordningar som 
en upplösning av samhället i sig, och dess historia. Kulturen är för 
konservatismen något annat än ett smörjmedel för kommersialis-
men. Det är något som förbinder ett folk med dåtida och framtida 
generationer och som gör det unikt i relation till andra. Ett sådant 
synsätt innebär att kulturen blir en del av en gemenskapsbildande 
verksamhet, men oftast förfaller ner i en avgrund av nationalistisk 
chauvinism och främlingsfientlighet.

Sist ut är då socialismen. Som redan sagts 
har den ett släktskap med liberalismen i 
att den motsätter sig samhällets över- och 
underordningar. Däremot gick socialismen 
längre än att enbart betrakta den politiska 
demokratin som slutstationen för samhällets 
demokratisering. I detta går det också att fin-
na skillnaden i synen på kulturen. Det är inte 
något som skall betraktas som ett smörjme-
del för den ekonomiska utvecklingen, eller 
som ett instrument för mytologiseringen av 
en nationell gemenskap. Kulturen är i stället 
något som skall innebära samanhållningen i 
ett samhälle, men byggt på solidaritet snarare 
än chauvinism, och framför allt är det något som handlar om att ge 
människan förmågan att kultivera sig själv till något större än vad 
hon redan är. Den fullständiga demokratiseringen av samhället har 
nämligen inte skett förrän varje samhällsmedborgare har makten 
över sitt eget liv och sina egna drömmar. Det kan i sin tur enbart  
ske genom folkbildning, det vill säga att ge varje människa förmågan 
att bli en del i att riva ner de överordningar som förhindrar dess 
inneboende potential. Förmågan att kunna reflektera, kritisera och 
bilda sin egen uppfattning om samhällets och livets tillvaro.

Vi går in i en tid av en kamp om upplysningens ideal – en kamp 
om den liberala och den illiberala demokratin. Begreppet ”liberal 
demokrati” kan kanske skrämma vissa inom vänsterrörelsen, i att 
begreppet ”demokrati” patenteras till den liberala ideologin. ”Liber-
al” i den här meningen skall dock inte förväxlas med liberalismen, 

Sist ut är då 
socialismen. Som 
redan sagts har 
den ett släktskap 
med liberalismen 
i att den motsät-
ter sig samhällets 
över- och under-
ordningar.
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och de värden som den liberala demokratin står för – det vill säga 
upplysningens värden – är inte något som liberalismen har monopol 
på. Snarare är det den vänsterrörelse som uppstod efter att liberal-
ismen allt mer stagnerade som en progressiv kraft, och ägnade mer 
tid åt börsvärde än människovärde, som drivit på för den liberala 
demokratins utveckling.

Det primära hotet mot denna liberala demokrati, och därigenom 
upplysningens ideal, är i en svensk kontext Sverigedemokraterna.  
De är vårt samhälles representanter för den konservativa och nation-
alistiska våg som väller över västvärlden, och som riskerar att sätta 
sig som nyliberalismens hegemoniska tronföljare. Vi ser redan i dag 
en sådan utveckling i EU-länder som Polen och Ungern. Kulturen  
är dessutom en central arena i att implementera denna nya makt-
dominans. I böckerna Den farliga mångfalden av Håkan Holmberg 
och antologin Kulturpolitikens liv efter döden, båda från 2018, betonas 
den sverigedemokratiska kulturpolitikens auktoritära tendenser. 

Partiet vill bland annat att folkbildningsorganisationerna som 
erhåller stöd från Folkbildningsrådet skall avkrävas politisk likrikt- 
ning och att medel från forskningen överförs till en kultarvsfond 
som skall slå vakt om den nationella identiteten. Vidare förespråkas 
minskade bidrag till litteratur och kulturtidskrifter, sänkta anslag till 
internationellt litteratursamarbete, minskad kultursatsning i förorter 
och minskade anslag till folkbildning. I stället skall medel användas 
till att bevara kyrkobyggnader och fornlämningar och stödja frilufts- 
organisationer, Statens museer för världskultur skall avvecklas och 
anslaget till Moderna museet minska, till förmån för inrättningar 
såsom Skansen, Naturhistoriska riksmuseet och Livrustkammaren. 

Så praktiseras en ideologi som vill upprätta en nationell myt om 
det egna folkets särart inför andra människor, och även om det börjar 
med något så oskyldigt som ökat anslag till hembygdsföreningar så 
bör en inte låta sig luras om att målet inte är något betydligt större, 
förpassat i ett dunkel. Medan den liberala högern är förlorad i sin 
egen förvirring över varför dess hegemoni är i sönderfall och att  
status quo-politiken inte längre är eftertraktad bland väljarkåren,  
så ligger ansvaret på vänsterrörelsen om att upprätthålla ett alterna-
tiv till extremhögerns visioner. I detta finns det ingen tid att förlora, 
ty det tjugoförsta århundradets framtid skrivs nu. 
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Rapportens syfte
När det kommer till denna kamp handlar det om att vinna kampen 
om kulturen – det vill säga kampen om de värden som skall genom-
syra vårt samhälle och som sätter prägel på vart vi kommer att ut-
vecklas. Vänsterrörelsen måste inte bara återuppstå som en politisk 
kraft i det offentliga rummet, utan den måste också inse betydelsen 
av kulturens innebörd i utformningen av samhället, och betydelsen 
av att omsätta detta till praktisk politik – kulturpolitik.

I denna rapport har vi som avsikt att inte bara försöka betona 
betydelsen av kulturen i försvaret av den liberala demokratin, utan 
även gå in praktiskt på vad som faktiskt kan göras i detta hänseende. 
Vänsterrörelsen tenderar nämligen gärna att bemästra förmågan att 
kritisera företeelser, men mer sällan att faktiskt erbjuda konkreta 
lösningar på dem. Dessa förslag hoppas vi sedan skall kunna for-
maliseras i den praktiska politiken ute i landet, i allt från staten till 
våra kommuner.

Disposition
Den här rapporten är uppdelad i fem olika avsnitt. Det första tar upp 
den politiska teorin kring kulturens betydelse i samhällets organiser-
ing, med tänkare som Antonio Gramsci och Raymond Williams.  
I det andra avsnittet berörs 68-vänstern, detta då den betraktas som 
en milstolpe i modern svensk historieskrivning, framför allt när det 
gäller kulturen och kulturpolitikens förändring. I nästkommande 
avsnitt tar vi upp kulturpropositionen från 1974, jämför den med 
kulturpropositionen från 2009, och ser vilka skillnader som fram-
kommit i synen på kulturpolitik. Det fjärde avsnittet behandlar rela-
tionen mellan kultur och utbildning, problematiserar separationen 
från ett till två departement samt lyfter betydelsen av folkbildningen. 
I det femte avsnittet berör vi kulturpolitiken på den kommunala 
nivån, och hur kommunerna måste fungera som plattformar för 
en ny kulturpolitik för den liberala demokratins försvar. Det sjätte 
avsnittet berör vänsterrörelsen och dess relation till den nya kommu-
nikationsteknologin, och hur sociala medier är en central plattform i 
den kulturella kampen. Avslutningsvis framför vi ett slutord med en 
sammanfattning av rapporten och våra förhoppningar kring den.
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Den kulturpolitiska teorin
För att bättre förstå kulturens betydelse i samhällets utformning och 
den maktfaktor som den faktiskt är så är det av största vikt att stude-
ra några av 1900-talets främsta tänkare inom detta område. I början 
av 1900-talet uppstod en ny form av marxism, av författaren Perry 
Anderson benämnd ”västerländsk marxism”. Detta var en brytning 
mot den ortodoxa marxismen som hade varit den dominerande 
tanketraditionen inom europeisk vänsterrörelse sedan slutet av 
1800-talet, där fokus låg på en deterministisk och ekonomistisk  
historiesyn. Den nya västerländska marxismen startades upp av 
teoretiker som Georg Lukács (1885–1971) och Karl Korsch (1886–
1961), och utmärktes av att de tog en utgångspunkt i den hegelian- 
ska filosofin när de tolkade den klassiska marxismen. 

Den störste teoretikern av dem alla inom denna nya tankeskola 
kom att bli Antonio Gramsci (1891–1937). Han var kommunistisk 
ledare i Italien och kom att fängslas under den fascistiska regimen.  
I fångenskap så skrev han sina så kallade Anteckningsböcker från 
fängelset, eller Prison Notebooks på engelska. Här formulerade han sin 
teori om den ”kulturella hegemonin”, varefter hegemonibegreppet 
kom att bli en väl använd term inom vänsterrörelsen. Anteckningar-
na är i sig väldigt obskyra och metaforiska, detta då han fick kryptera 
sina anteckningar så att de kunde klara sig igenom den fascistiska 
censuren. I antologin Politisk teori gör dock Kristina Boréus en kort 
men förståelig sammanfattning av hans tänkande.

Enligt marxismen skulle proletariatets revolution uppstå i de 
avancerade kapitalistiska industrisamhällena, men i stället blev det 
agrara Ryssland det land som först fick ett framgångsrikt kommunis-
tiskt maktövertagande. I länder som Storbritannien och Italien,  
med en högt utvecklad industrisektor, hade proletariatet ännu inte 
gjort revolution. Gramsci försökte förklara detta genom att belysa 
det politiska och kulturella området, snarare än det rent ekonom- 
iska. Han menade att borgarklassens makt över viktiga institution-
er, såsom massmedia, kyrkan och utbildningsväsendet, som alla är 
en del i att prägla bilden av vad som är det högsta goda i samhället, 
påverkade arbetarklassen att inte göra uppror mot systemet. Borgar-
nas värderingar hade nämligen blivit arbetarnas värderingar, och 
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”
på så sätt blev det för arbetarna orimligt att bryta mot något som 
de redan ansåg vara det sunda förnuftet i hur ett samhälle borde 
fungera. Genom sitt eget vardagliga leverne reproducerade arbetarna 
borgarnas värderingar, genom att anamma vad massmedia, kyrkan 
och utbildningsväsendet producerade. På så sätt upprätthöll  
arbetarklassen sin egen underkastelse, utan att själva vara medvetna 
om det, och cementerade därmed borgaklassens makt utan att denna 
behövde använda överdrivet mycket våld. Detta var enligt Gramsci 
innebörden av en hegemoni, och förklaringen till att revolutionen 
ännu inte uppstått i olika västeuropeiska 
länder.

Gramscis lösning på att motsätta sig den 
borgerliga hegemonin var att utsätta den 
för motmakt. En hegemoni går nämligen in 
i en kris när den blir utmanad underifrån 
och inte längre förmår att hålla ihop ett 
sammanhängande block av sociala allianser. 
För att proletariatet skall kunna upprätta sin 
egen hegemoni handlar det om att den är 
kapabel till att skapa en klassallians av den 
arbetande befolkningen, och därigenom också förändra den allmän-
na ideologin som genomsyrar utbildningsväsendet, massmedierna 
och traditionerna i det borgerliga samhället. Vidare skriver Gramsci i 
Anteckningsböcker från fängelset:

Metallarbetaren, snickaren, byggnadsarbetaren etc., måste inte bara tänka 
som proletärer, och inte som metallarbetare, snickare, byggnadsarbetare 
etc.; de måste också ta ett  ytterligare steg. De måste tänka som arbetare 
som är medlemmar av en klass som ämnar leda bönderna och de intel-
lektuella. En klass som kan vinna och bygga socialism enbart om de är 
understödda och  följda av den stora majoriteten av dessa sociala skikt 
. Om inte detta uppnås, kommer proletariatet inte att bli den ledande 
klassen; och dessa skikt , fortsatt under borgerligt ledarskap, kommer att 
göra det möjligt för staten att motsätta sig det proletära anfallet och trötta 
ut det. [översättning från engelska]  

En som influerades av Gramsci och byggde vidare på hans studier 
var den brittiske teoretikern Raymond Williams (1921–1988). I hans 

Genom sitt eget 
vardagliga lev-
erne reproduc-
erade arbetarna 
borgarnas värde-
ringar.
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bok Culture and Materialism kritiserar han den klassiska marxismen, 
utifrån ett marxistiskt perspektiv, kring synen på kulturens betydelse 
som en maktfaktor i samhället, samt utvecklar den kulturteoretiska 
tankeskolan inom marxismen. Som ett exempel i sin kritik mot den 
klassiska marxismens kultursyn tar Williams upp ett resonemang 
från Marx i dennes bok Grundrisse – som egentligen inte var tänkt 
som en bok för publicering av Marx själv utan var en samling an-
teckningar inför hans magnum opus, Das Kapital. 

I Grundrisse menar Marx att den som skapar ett piano är  
en produktiv arbetare, men att det går att ställa frågan om den  
som distribuerar pianot även är att betrakta som en produktiv  
arbetare. Förmodligen bör denne också betraktas så, då den 
bidrar till förverkligandet av mervärdet. Däremot så kan den som 
spelar pianot, även om det är för sin egen del eller någon annans, 
överhuvudtaget inte betraktas som en produktiv arbetare. Således 
blir pianobyggaren en del av ”basen” – det vill säga produktions- 
medlen och deras sociala relationer – och pianisten en del av 
”överbyggnaden” – det vill säga den ideologiska sfären som inte står  
i direkt relation till produktionen. Som ett svar på den snäva upp- 
delningen i en ”bas” och en ”överbyggnad” för att förklara samhäl-
lets konstitution och utveckling – eller snarare förutsättningar för 
utveckling – åberopar Williams i stället Gramscis hegemonibegrepp. 
Han menar att det begreppet som förklaringsmodell visserligen är 
mer komplext i sin utformning men att det fångar en helt annan 
totalitet vad gäller maktanalysen av ett samhälle.

Vidare skriver Williams om två olika begrepp som står i relation 
till den så kallade ”dominanta kulturen” i ett samhälle, och det är den 
alternativa formen och den oppositionella formen. Den förstnämnda 
skiljer sig från den dominanta men ingår i denna genom en gemen- 
sam organisering. Den sistnämnda skiljer sig också gentemot den 
dominanta men dess förekomst är beroende av sociala och politiska 
krafter. Den alternativa formen är den människa som lever ett annat 
liv än den rådande dominerande kulturen och vill göra så ostörd, 
medan den oppositionella formen är den människa som också vill 
leva ett annat liv men som vill förändra samhället utifrån sitt synsätt.

För att omformulera detta resonemang till vår samtid så skulle 
den dominerande kulturen vara den som präglas av ett materialis-
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tiskt synsätt, där samhällets levnadsstandard mäts i ackumulation av 
kapital och där individuell status är sammankopplad med bekräftelse 
genom konsumtion av varor och tjänster. Till detta kan det finnas ett 
flertal subkulturer som gör anspråk på en delvis annorlunda livs- 
stil men som är till freds med att enbart kunna fortgå med sin egen 
livsstil, i delvis isolering från resten av samhället. Dessa subkulturer 
är således den alternativa formen. Sedan finns det grupper som inte 
enbart nöjer sig med att isolera sig i sin egen subkultur, utan som 
vill göra sin subkultur allenarådande. Här finner vi olika politiska 
grupperingar, men i huvudsak de som representerar vänsterrörelsen 
och de som representerar extremhögern. Liberalismen finns redan 
representerad i den dominerande kulturen, då dess värden avspeglar 
det samhälle som liberalismen ämnat bygga – ett samhälle av kom-
mersialism, materialism och egoism.

Utmärkande för Williams bok är också att han driver tesen om att 
det finns så kallade ”kommunikationsmedel” och att dessa skall lik-
ställas med produktionsmedel. Han betonar att allt från den vanliga 
fysiska talekonsten till avancerade teknologiska former för kommu-
nikation inte enbart är former för kommunikation utan även medel 
för kommunikation. Kommunikation, enligt Williams, är inne- 
boende i allt distinkt mänskligt arbete och social organisering,  
och därigenom konstituerar kommunikationen olika element  
i produktionskrafterna och i de sociala relationerna i produktionen. 
Williams menar att betydelsen av kommunikationsmedel har 
överskuggats av tre så kallade ”ideologiska block”. Först ut är att 
kommunikationsmedlen reducerats till att enbart betraktas som 
”medier”, det vill säga anordningar för att överföra ”information” och 
”meddelanden” mellan personer, som oproblematiskt betraktas som 
”avsändare” eller ”mottagare”. 

På en andra nivå där vissa kommunikationsmedel betraktas  
som produktionsmedel, görs det en åtskillnad mellan ”naturliga” och 
”teknologiska” kommunikationsmedel. Det förstnämnda är exempel-
vis vanligt vardagligt språk i situationer ansikte mot ansikte, medan 
det sistnämnda kopplas samman med mekaniska och elektroniska 
kommunikationsverktyg och generaliseras som ”masskommunika-
tion”. Som den tredje ideologiska positionen betraktar Williams den 
som funnit sig hemma i olika marxistiska kretsar. Det handlar om en 
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tudelning på förhand av kommunikationsmedlen från produktions-
medlen, kopplad till föreställningen om att ”produktion” är den  
kapitalistiska produktionen i form av varor och kommunikations-
medlen är en andrahandsprocess som enbart inträffar efter etable-
randet av de produktiva och sociala-materiella förhållandena.

Detta är ett tankesätt som sedan letat sig in i vänsterrörelsen 
genom den ortodoxa marxismen, men som också överlevt i in-
dustrisamhället i stort. Det vill säga att arbeta innebär att faktiskt 
bidra med något konkret, något som det går att ta på, medan den 
som enbart ägnar sig åt konst inte har en seriös sysselsättning utan 
enbart ägnar sig åt något som den tycker är kul. Arbete skall således 
inte vara roligt. Här möts ortodox marxism och den protestantiska 
etiken och blandar sig med det vardagliga industrisamhällets svens-
sonliv och jantelag i en enda gemensam föreställning om vad som 
är att betrakta som ”på riktigt”, och vad som inte är det. En sådan 
verklighetsuppfattning om yrkesrollen formar också ett samhälle i 
grunden, särskilt i en tid då välfärdssamhället utgör en viktig del av 
tillvaron. 

Inom ramen för den rådande arbetsideologin ligger också 
bedömningen att för att få betraktas som en fullvärdig samhällsmed-
borgare så måste en ägna sig åt ett socialt accepterat lönearbete, och 
det ska inte vara stimulerande – och på så sätt stigmatiseras bland 
annat arbetslösa och kulturarbetare. I och med att samhället, i en 
tid då det gått från att vara industriellt till att bli postindustriellt, 
fortfarande håller fast vid den här föreställningen så är det också 
väldigt svårt att på djupet göra större värdemässiga förändringar. 
I värsta fall handlar det om ett tidsperspektiv, där en generation 
måste bytas ut mot en annan, men inte ens här finns det garanti-
er för att kulturen skulle få en ökad betydelse. Snarare kan det bli 
så att den kommersialism som fått råda under lång tid vad gäller 
värdemätningen på saker och ting tar över fullständigt i den nya 
digitaliserade, urbaniserade och globaliserade världen.

En annan viktig aktör inom den nya västerländska marxismen var 
den så kallade ”Frankfurtskolan”. Det var en ny marxistisk skola som 
uppstod under mellankrigstiden vid Institutet för socialforskning vid 
Johann Wolfgang Goethe-universitetet i Frankfurt. Dess verksamhet 
stängdes ner under den nazistiska regimen och flera av dess ledande 
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företrädare emigrerade till USA där de fortsatte sina studier. Efter 
andra världskriget återuppstod institutet i Frankfurt. ”Kritisk teori” 
är det namn som använts om tankeskolan som etablerades på insti-
tutet och som innebar en fusion av Marx och Freud för att förklara 
samhället och dess utveckling. I detta fanns där en stark betoning på 
kulturens betydelse i hur den var en del i att upprätthålla det kapi-
talistiska systemet och de sociala maktförhållanden som existerar i 
samhället. 

Upplysningens dialektik, av Max Horkheimer (1895–1973) och 
Theodor W. Adorno (1903–1969), är ett av 
de mest kända verken från Frankfurtskolan 
och kom att få en stor inverkan på den nya 
vänsterrörelse som uppstod under 60- och 
70-talet. Ett begrepp som formuleras i den 
här boken är det om ”kulturindustrin”. 
Horkheimer och Adorno menar att folket 
i själva verket arbetar när de ägnar sig åt 
den kapitalistiska kulturens förströelse, för 
att genom sin konsumtion reproducerar de 
systemets värden, och på så sätt underminer-
ar de sin egen motmakt gentemot det system 
som egentligen förtrycker dem. De skriver 
följande: 

Kulturindustrins produkter kan räkna med att konsumenterna är alerta 
även om de är inställda på förströelse. Men var och en av dessa produkter 
är en modell av det ekonomiska jättemaskineri som från första början 
håller alla i sitt grepp under både arbete och rekreation (en rekreation 
som är mycket snarlik arbetet). I vilken ljudfilm som helst, vilket radio- 
program som helst kan man avläsa den effekt på samhället som bör 
tillskrivas inte det enskilda fallet utan alla sammantagna. Ofelbart  
reproducerar varje enskild manifestation av kulturindustrin människorna 
i den som helheten har gett dem. Alla dess agenter, från [filmproducent-
en] till kvinnoföreningen, vakar över att ingenting når utöver den enkla 
intellektuella reproduktionens process[…] Förstörelsen betyder alltid: 
inte behöva tänka på de där sakerna, glömma lidandet till och med när 
det visas. Bakgrunden är hjälplöshet. Underhållning är verkligen flykt, 
men inte som den själv påstår flykt från en tröstlös verklighet utan från 
den sista tanke på motstånd som denna verklighet ännu rymmer. Den 
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befrielse som underhållningen utlovar är befrielsen från tänkande såsom 
varande något negativt.  

Kopplingen bakåt till Gramscis hegemonibegrepp och till vår egen 
tid löper som en röd tråd i detta resonemang. Hur kulturen fungerar 
som ett verktyg för makt i att passivisera människor från att agera 
gentemot ett system som egentligen förtrycker eller exploaterar dem. 
Vi lever i dag i ett samhälle där många av oss lägger flera timmar 
varje dygn på sociala medier enbart för att få bekräftelse eller avun-
das hur andra får bekräftelse. Detta tar sig uttryck genom stiliserade 
bilder, korrigerade självporträtt, annonserandet om ens inköp eller 
resor – allt i en värld som upprätthålls av reklam. Självbekräftelse, 
avund och jag-fixering blandas med kommersialism i en nedåt-
gående spiral. Samtidigt som klyftorna ökar i västvärlden mellan den 
rikaste procenten och de övriga 99 procenten. I ett annan av Frank-
furtskolans mest berömda verk Den endimensionella människan från 
1964 skriver Herbert Marcuse (1898–1979) följande:

Men att ideologin sugs upp av verkligheten innebär inte ”avideologiser-
ing”. I en bestämd mening är det avancerade industrisamhället tvärtom 
mer ideologiskt än sin föregångare, nämligen såtillvida som ideologin 
ingår i själva produktionsprocessen. På ett proaktivt sätt avslöjar det-
ta förhållande de politiska aspekterna i den härskande teknologiska 
rationaliteten. Produktionsapparaten och de varor och tjänster den 
producerar ”säljer” det sociala systemet som helhet till människorna 
eller pådyvlar dem det. De moderna transportmedlen, masskommunika-
tionen, förnödenheter som bostad, mat och kläder, det oavlåtliga utbudet 
från underhållnings- och nyhetsindustrin för med sig vissa föreskrivna 
attityder och vanor, vissa intellektuella och emotionella reaktioner som 
binder konsumenterna mer eller mindre angenämt till producenterna och 
därigenom till helheten. Produkterna indoktrinerar och manipulerar; de 
frambringar ett falskt medvetande som är immunt mot sin egen falskhet. 
Och genom att dessa välsignade produkter blir åtkomliga för fler individ-
er ur fler socialgrupper upphör den indoktrinering de för med sig att mär-
kas: den blir en livsstil. Det är en bra livsstil – mycket bättre än tidigare 
– och som en god livsstil motverkar den kvalitativa förändringar. Därför 
uppstår ett mönster av endimensionellt tänkande och beteende genom vilket 
idéer, önskemål och invändningar som genom sitt innehåll går utanför 
den gällande föreställningsvärlden antingen kämpas ner eller reduceras 
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till den grad att de passar in i föreställningsvärlden. De omformas av 
rationaliteten i det rådande systemet och av dess kvantitativa utvidgning. 

                  

68-vänstern
Samma år som Den endimensionella människan publicerades på 
svenska så befann sig också den rådande vänstervågen vid sin kul-
men. En vänstervåg som i stor utsträckning färgades av den ”väster-
ländska marxismens” tankegångar och rådande uppsving – med en 
särskild betoning på kulturens betydelse som maktinstrument för 
samhällsutvecklingen.

Det är svårt att skriva om svensk vänsterrörelse och kulturpolitik 
utan att gå in på 1968 – ett årtal som i princip blivit ett begrepp i sig 
självt och som omsluter mer än bara det angivna året. Samtidigt var 
68-vänstern mer än kulturpolitik, vilket innebär att vi måste försöka 
få till en avgränsning både när vi ska gå igenom forskningen kring 
den samt när vi ska göra vår analys och sammanfattning. Dock är 
denna rörelse, politiska våg eller tidsanda ett fenomen som egentli-
gen inte kan sammanfattas på enbart några hundra ord i ett avsnitt i 
en rapport, men för att se kopplingen bakåt från där vi är i dag kan vi 
inte lämna den här perioden åt sidan. Olika författare som försökt ta 
sig an ämnet är Kjell Östberg i 1968 – när allting var i rörelse, Johan 
Bergmans avhandling Kulturfolk eller folkkultur? 1968, kulturarbetar-
na och demokratin samt Ulf Bjereld och Marie Demker i deras 1968 
– när allt började.

Det som ändock sammanfattningsvis går att säga hos dessa 
författare om 1968 och åren som de symboliserar från sent 50-tal till 
och med till decennieskiftet 70–80 är att här började det moderna 
Sverige. Det gamla samhället med dess syn på auktoriteter och  
traditioner ifrågasattes och nöttes. Fram steg ett mer progressivt och 
öppnare samhälle – men kanske också ett mer rotlöst och förvirrat? 
För det gamla självklara samhället hade egentligen inte ersatts med 
ett något lika självklart substitut. Att det blev året 1968 som fått stå 
som symbolår för hela den här perioden kan nog sammanfattas med 
olika händelser som skedde just 1968: Têt-offensiven i Vietnam, mor-
det på Martin Luther King, studentprotesterna i Paris, Warszawa- 
paktens invasion av Prag – och i Sverige kårhusockupationen och 
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Båstadskravallerna. Kjell Östberg lyfter fram forskaren Sidney 
Tarrows betoning om att en radikaliseringsvågs kulmen är den som 
väcker störst uppmärksamhet och den som sätter störst prägel i efter-
världen. I det här fallet var det året 1968, och som också fått stå som 
ett sammanfogande symbolår för en tidsperiod som sträckte sig över 
flera år men med en något oklar början och slut. 

Under den här tidsperioden är ”kulturarbetaren” något som 
etableras som begrepp, och det är också ett begrepp som politiseras, 
då den som arbetar med kultur nu också utgör en viktig del i den 
politiska samhällsförändringen. Johan Bergman betonar forskningen 
som menar på att kulturarbetarna var minst lika viktiga som studen-
terna för 60-talets radikalisering. Bjereld och Demker menar att kul-
turarbetaren blev ett begrepp som avdramatiserade konstnärsyrket 
och försökte likställa det med andra yrkesroller där någon arbetade 
med att producera något. Detta gjordes också under parollen av att 
”alla kan”, det vill säga att alla kan ägna sig åt konstnärligt arbete och 
den så kallade ”finkulturen” underminerades i sin status. 

Det betonas dock att i praktiken kom det att existera ett A-lag 
och ett B-lag även inom vänsterrörelsens kulturarbetare, där exem-
pelvis vissa proggband blev betydligt mer framgångsrika än andra, 
därför att de också producerade konst med ett större kvalitativt 
värde. Samtidigt förehöll sig vänsterrörelsen också väldigt dubbelt 
till just kulturarbetarna. Många av dem var viktiga aktivister för de 
nya vänsterpolitiska idéerna, men betraktades gärna av de politiska 
förbunden som oviktiga i jämförelse med de riktiga kroppsarbetarna 
när det väl kom till den marxistiska historiebeskrivningen. Bergman 
sammanfattar detta som följer:

Detta avspeglar på ett mer generellt plan samtidigt en ideologisk paradox 
vad gällde själva syftet med kulturverksamhet inom den mer marxistiska 
delen av kulturrörelsen. Marxismen, som utgjorde den vänsterradikala 
rörelsens intellektuella grund, betonade ekonomins roll – med motsva-
rande nedvärdering av ideologins betydelse – och kunde inte användas 
för att förstå den kulturverksamhet den gav upphov till.      

Kjell Östberg lyfter fram att vänstervågen ändrade skepnad när den 
gick över från 60-tal till 70-tal. Från att ha dominerats av studenter 
kom den nu att breddas. Vilda strejker bröt ut, Grupp 8 och Fria 
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Proteatern bildades, flera av de vänsterextrema förbunden uppstod 
och miljörörelsen äntrade scenen. Det är också här som vänstervågen 
börjar göra sitt avtryck i den praktiska politiken med genomförandet 
av nya sociala reformer, med ökad miljömedvetenhet och insikt om 
kulturpolitikens betydelse. Men det är också nu som vänstervågen 
börjar ebba ut, och ersättas av den högervåg som uppstår vid slutet 
av 70-talet. Pendeln hade därmed svängt. 

Vad är det som vi kan ta med oss av den så kallade “68-vänstern”? 
Framför allt när det gäller att sätta den politiska agendan och synen 
på kulturpolitik? Var “68-vänstern” ett miss-
lyckande? Det beror på vad vi lägger i den 
frågan. Vad är det vi ville att de skulle uppnå, 
eller rättare sagt vad ville de själva? Om det 
handlade om att skapa en mer jämlik värld 
så var det på ett sätt en seger, då den vänster-
våg som svepte över landet drev på för en 
intensifiering av flera stora politiska reformer 
som förbättrade både jämställdheten och 
arbetsmarknaden. 

Samtidigt ligger också fröet till 80-talets 
högervåg inbäddat i vänstervågen. Det vill 
säga ur det rådande politiska etablissemang- 
ets oförmåga att tolka tidsandan och de mekanismer som formade 
den nya radikaliserade vänstern. Här öppnades möjligheten upp för 
högern att ta över facklan kring individens frihet och kritiken mot 
statsmakten när 68-vänstern tynade bort. Denna högervåg kom att 
nyttja den nya teknologiska utvecklingen till sin politiska fördel, 
bland annat genom att krossa det svenska tv- och radiomonopolet 
och därmed också bana vägen för en helt ny form av kommersialise-
rad kultur. 

Frågar vi extremhögern – men egentligen stora delar av den 
generella högern med – så menar de att 68-vänstern var oerhört 
framgångsrik, då de lyckades infiltrera och ta över kulturvärlden och 
därmed montera ner mycket av det traditionella Sverige, och i sin tur 
hålla kvar detta maktgrepp fram till våra dagar. Det är också i dessa 
tankegångar som begrepp som “kulturmarxismen” har uppstått. Det 
vill säga föreställningen om att det finns en konspiration av marxister 
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som är fientligt inställda till den västerländska kulturen och därmed 
avser att underminera den för att kunna skapa sitt idealsamhälle. 

Den “västerländska kulturen” skall i det här avseendet inte tolkas 
som upplysningens ideal, utan i stället som nationalstaten, kyrkan 
och kärnfamiljen – det vill säga konservativa helgedomar. Oftast har 
denna föreställning också antisemitiska undertoner då kulturmarx-
ismen som begrepp gärna sammanlänkas med den tidigare nämnda 
Frankfurtskolan, som under efterkrigstiden omdefinierade marx-
ismen genom att betona kulturens betydelse i att upprätthålla det 
kapitalistiska systemet. Flertalet av de ledande aktörerna var judar.

Miljörörelsen kom som sagt att äntra den politiska scenen under 
1970-talet, och med den bland annat kärnkraftsmotståndet som 
bidrog till att Socialdemokraterna förlorade 40 år av maktinnehav 
och Centerpartiet gjorde sina bästa val någonsin. En del av denna 
nya miljörörelse var den så kallade “gröna vågen” som präglade förs-
ta halvan av 70-talet och innebar en större miljömedvetenhet, mot-
stånd mot urbanisering och utflyttning från storstäderna till lands-
bygden. Den är dock att betrakta som en alternativ subkultur snarare 
än en oppositionell. Den lyckades nämligen aldrig bli en folkrörelse 
och den stoppade varken industrialiseringen eller urbaniseringen.  
I stället existerade den snarare inom ramen för det rådande systemet 
och med det rådande systemets goda minne. Olof Palme benämner 
fenomenet i talet “Industrisamhällets problem” från 1979: 

Liksom gröna vågens flykt är det också en flykt att isolera sig i det privata 
och utestänga den omvärld du är så beroende av. Ty även om du har ett 
eget privat armbågsutrymme så är du fortfarande en del av ett komplicer-
at samhälle, av ett genomorganiserat företag eller förvaltning. Dina barn 
går i skolan eller kanske i bästa fall har en plats på dagis. Du får din infor-
mation genom de stora organisationer och företag som ger ut tidningar 
eller sänder ut radio och TV-program. Och när det gäller alla dessa för 
vardagen så viktiga företeelser sitter du inom andras armbågsutrymme, 
och det är oftast fråga om mäktiga eller vassa armbågar.

Vad Palme här belyser är egentligen problematiken med den så 
kallade alternativa kulturen, och hur det ger en falsk tro på att bara 
för att en som människa avviker från samhällsnormen, vägrar delta, 
så är det att likställa med att göra uppror mot det rådande systemet. 
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En som människa kommer fortfarande att vara en del av samhället, 
politiska beslut kommer fortfarande att omfatta en och den makt- 
koncentration som finns kommer fortfarande att kringskära den 
egna personliga friheten. Vill en förändra samhället handlar det om 
att skapa en oppositionell kultur gentemot den dominerande kul-
turen, inte att gömma sig i en alternativ kultur. 68-vänstern spelade 
på båda dessa arenor, och av den anledningen så var den både delvis 
lyckad och delvis misslyckad.

Kulturpropositionerna
Vad gäller statlig kulturpolitik är 1974 en milstolpe. Då lades 
1900-talets kanske mest långtgående kulturpolitiska förslag  
fram för riksdagen och klubbades igenom. Det vi talar om är  
kulturpropositionen 1974:28. Den var färgad av sin tids vänstervåg, 
men samtidigt också fristående från samma vänstervåg då det var en 
proposition som var knuten till det socialdemokratiska partiets mer 
avskalade hantering av de mer radikala elementen i den rådande tids- 
andan. Detta var inte bara symptomatiskt för synen på kultur, utan 
på flera olika sakpolitiska områden som 68-vänstern var drivande 
kring. Här går det att betrakta diskrepansen mellan just den bredare 
vänsterrörelsen och den snävare arbetarrörelsen. Ändock var denna 
kulturproposition det första riktiga steget mot en strukturerad och 
ideologiskt präglad kulturpolitik som arbetarrörelsen framfört, och 
någon motsvarighet går inte att se vare sig innan eller efter. 

Propositionen satte upp åtta olika kulturpolitiska mål, bland  
annat om utvidgandet av yttrandefrihetens förutsättningar, be-
tydelsen av gemenskapsbildning och behovet av kulturens decen-
tralisering. För eftervärlden har kanske målet om att motverka  
kommersialismens negativa inverkningar på kulturen det som kom-
mit att bli mest ihågkommet – kanske framför allt för att det också är 
den formulering så lättast går att knyta an till den anti-kapitalistiska 
vänstervågen. Dock har bilden skapats, gärna av efterkommande 
borgerliga debattörer och politiker, om att det hela handlade om att 
svartmåla all form av kommersialism inom ramen för kulturområdet 
och i det långa loppet motverka den. I propositionen utvecklas dock 
resonemanget sålunda:
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All samhällsstödd kulturverksamhet kan i större perspektiv sägas utgöra 
ett alternativ till den privata företagsamheten på kulturområdet. Speciellt 
viktigt är det att samhället erbjuder alternativ till det privata kulturutbud 
som bedrivs i rent spekulationssyfte. De samhällsstödda aktiviteterna 
måste därför i framtiden kunna bedrivas i konkurrens med den privata 
verksamheten. Samhällets insatser får inte reduceras till att endast kom-
plettera den kommersiella kulturmarknaden eller ta över det ekonomiska 
ansvaret när den privata företagsamheten inte längre har något intresse 
för verksamheten[…] Samtidigt som direkta åtgärder vidtas för att mins-
ka de negativa verkningarna av det kommersiella kulturutbudet måste 
också andra mer långsiktiga insatser göras för att ändra efterfrågemön-
stret. Väsentliga inslag i detta arbete är insatser för att utveckla skolans 
verksamhet samt vidga debatten och informationen inom hela kultur- 
fältet. Både förskolan och skolan kan ge barnen möjligheter till egna 
kulturella aktiviteter och en rik allmän kulturell orientering. Satsning 
på aktiviteter där deltagarna själva har ett inflytande över och ansvar för 
verksamhetens innehåll och utformning är ett annat angeläget inslag i 
dessa långsiktiga insatser.

Vad som går att utläsa utifrån detta är att den socialdemokratiska 
regeringen inte betraktade kulturpolitiken som ett instrument för 
ekonomisk tillväxt, utan som en central del i en vital demokrati. 
Härigenom insåg de också betydelsen av att verka för barnen,  
utbildningen och gemenskapen för att kunna forma ett samhälle där 
börsvärde inte premieras före människovärde och där medborgaren 
inte reduceras till en kund som reaktivt skall reproducera mark-
nadens värderingar. Speciellt så här i efterhand kan 1974 års kultur-
proposition om att motverka kommersialismens negativa verkning-
ar ses som något som var före sin egen tid. De efterkommande 
decennierna kom att präglas av en allt mer kommersialiserad kultur, 
och den enligt vår mening ”västerländska materialistiska livsstilen”, 
som handlar om att profilera en polerad yta uppburen av konsum-
tionshets men med avsaknad av en djupare livskompass som har 
intensifierats till obeskrivliga höjder.

Två decennier senare gjordes det en utvärdering av kulturpro-
positionen med den statliga utredningen Tjugo års kulturpolitik 
1974–1994. Den sjösattes av den borgerliga regeringen 1991–1994 
och lämnade sin rapport till det efterkommande socialdemokratiska 
styret. I denna jättelika utredning på över 800 sidor så studeras de 
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olika kulturområdena och hur deras utveckling varit under  
de gångna tjugo åren utifrån de mål som sattes av 1974 års kultur-
proposition. Det formuleras följande:

Med införandet av 1974 års kulturpolitik blev kulturen i högre grad än 
tidigare en gemensam angelägenhet. Genom att man tryckte på värdet 
i det egna skapandet och utövandet togs ett viktigt steg mot en vidgad 
kultursyn. Man närmade sig en antropologisk definition av kultur och 
folkbildning och föreningsliv utnämndes som viktiga aktörer i kultur- 
politiken. Men det var kanske ändå genom att sätta upp mål som kultur-
politiken kom att befästa sin plats. Staten visade 
en tydlig viljeriktning och målen kom snabbt att 
anammas på alla nivåer i samhället. De blev  
en betydelsefull grund för det konkreta reform- 
arbetet.

Vad gäller målet om ”motverka kommersialis-
mens negativa verkningar” inom kulturområ-
det så konstaterar utredningen att det var ett 
mål som med tiden förlorade sin aktualitet, 
inte på grund av att det kommersiella utbudet 
försvagades eller försvann utan snarare på  
grund av att synen på marknadskrafterna 
genomgått en stor förändring. Vad som 
menas här är den stora nationalekonomiska 
omställning som västvärlden såg vid andra halvan av 1970-talet, då 
det keynesianska tankesättet fasades ut allt mer och ersattes av ett 
nyliberalt ekonomiskt politiskt förhållningssätt. Denna omställning 
inom den nationalekonomiska doktrinen blev sedermera hela det 
västerländska samhällets omställning, från en hegemoni till en an-
nan. I utredningens resonemang kring de kulturpolitiska målen kring 
kommersialismens inverkan så går det, säkerligen utan avsikt från 
utredarnas sida, att utläsa drag från den västerländska marxismens 
tankegångar:

Den kommersiella och i stor utsträckning transnationella kultur- 
industrin säljer inte bara enskilda produkter utan också livsstilar. Musik, 
film, mode, tidskrifter m.m. lägger sammanhängande mönster som till-

Vill en förändra 
samhället hand- 
lar det om att 
skapa en opposi-
tionell kultur  
gentemot den 
dominerande 
kulturen, inte att 
gömma sig i en 
alternativ kultur.
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talar ungdomar. Lanseringen sker ofta med hjälp av mycket stora ekono-
miska resurser. Den som vill motverka schablonmässig verklighets- och 
människosyn, fördomar m.m. som kan finnas i sådana kulturprodukter 
måste se detta sammanhang och ha resurser att lansera alternativen med 
samma kraft som kulturindustrin. Det är tveksamt om man kan säga att 
kulturpolitiken skapat tillräckliga förutsättningar för så kraftfulla insatser.

I det stora hela menar dock utredningen att det är väldigt svårt att 
mäta måluppfyllelserna hos 1974 års kulturproposition, mest utifrån 
det faktum att ingen lyckats arbeta fram tydliga indikatorer kring hur 
de gångna 20 årens arbete skall kunna bedömas. Utifrån detta blir 
utvärderingen också stundtals väldigt vag. Vad som dock kan kon-
stateras är att en viss decentralisering av kulturpolitiken har skett, 
genom att landsting och kommuner tagit ett större ansvar för kultur- 
områdets verksamheter. 

Vad gäller folkbildningen så visar det sig att studiecirkelverksam-
heten sjunkit något under de gångna tjugo åren, och att demogra-
fin förändras genom att det var fler yngre på 70-talet men färre på 
90-talet, och fler äldre på 90-talet. Detta kan utläsas i att de som var 
unga på 70-talet fortsatte att aktivera sig i folkbildningsverksam-
heten, men att deras barn eller barnbarn inte gjort det. Däremot så 
har folkhögskolor med statsbidrag ökat från 24 stycken år 1974 till 
136 stycken läsåret 1994/1995. Vill en vara pessimistisk så skulle en 
kunna peka på att det snarare är en konsekvens av en ökad efter-
frågan på grund av ett ökat klassamhälle, då folkhögskolornas fokus 
gärna ligger på lågutbildade samhällsgrupper.

När det gäller målet om att verka för en utvidgad yttrandefrihet 
så menar utredningen att någon sådan inte kan utläsas. Även om 
det efter tjugo års tid uppkommit nya massmediala kanaler, såsom 
reklamkanaler i både television och radio, har detta inte inneburit 
nya kanaler för medborgarnas möjlighet att vidga sin yttrandefrihet. 
I detta är dock viktigt att notera att SOU 1995:85 genomfördes i en 
period då internet knappt hunnit etablera sig som en aktör. I dag, 
över tjugo år senare, kan vi konstatera att möjligheterna för vanliga 
medborgare att nyttja sin yttrandefrihet på en större arena ökat mar-
kant, i alla fall vad gäller den tekniska förutsättningen.

I realiteten är det ändock så att strålkastarljuset är förbehållet en 
liten grupp opinionsbildare. Internet har också öppnat upp för en 
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allt mer kontaminerad samhällsdebatt – vars grundläggande faktorer 
kanske hela tiden funnits där men som nu fått en helt annan möjlig- 
het att ge sig till känna. Detta kombinerat med möjligheten för ex-
tremistiska grupper att bilda nätverk, gärna globala, vilken tidigare 
var betydligt mer begränsad. De förutsättningar vi fått för en vidgad 
yttrandefrihet genom internet tycks, i nuläget, i stor utsträckning ha 
kapats av destruktiva krafter.

2009 kom en ny kulturproposition, denna gång framlagd av en 
borgerlig regering. Vad som utmärkte den här kulturpropositionen 
i relation till den föregående var att den genomsyrades av en stän-
dig betoning på hur viktigt det var att olika arenor samverkade med 
varandra i samhället för kulturens utveckling. I detta så åberopades 
således ett större samarbete mellan det offentliga, det ideella och 
det privata. Internets betydelse betonas även i propositionen, och 
självklart så, då den skrevs i en tid då denna nya form av kommu-
nikation och informationsinsamling, som inte ens existerade under 
1970-talet, var i snabb utveckling.

En särskilt viktig del av propositionen är den om hur kultur- 
politiken skall decentraliseras, det vill säga hur ansvaret för för-
delningen av det statliga kulturstödet skall flyttas över från staten 
till regionerna och kommunerna. Detta med motiveringen om att 
det skulle vitalisera kulturpolitiken. I antologin Kulturpolitikens liv 
efter döden skriver Calle Nathanson under rubriken ”Kulturpolitik 
för en fri kultur” om det nya systemet. Den nya ”kultursamverkans-
modellen” framtogs av den borgerliga regeringen med ambitionen 
om att regionaliseringen av kulturpolitiken skulle skapa ett ökat 
tryck från landsting och kommuner, som sedan skulle sätta press på 
den statliga verksamheten. Inledningsvis ledde denna nya modell 
till ökad finansiering från landstingen och kommunerna, men inte 
från staten. 

Genom regionaliseringen upplevde landsting och kommuner att 
de fick ökad makt, men deras verksamhet förblev underfinansierad 
då staten upplevde att de inte längre bar det huvudsakliga ansvaret 
för politikområdet. Vid sidan om detta fanns även tron om att genom 
en ökad förståelse för kulturens betydelse för att lösa olika samhälls- 
problem skulle andra politikområden, som utbildningspolitiken 
och näringslivspolitiken, engagera sig genom att rikta en del av sina 



28 |

medel till kulturområdet. Calle Nathanson menar att även denna 
strategi till synes misslyckades.

Det mest framträdande i kulturpropositionen från 2009 är dock 
det som inte finns med. Portalparagrafen om att de negativa kom-
mersiella verkningarna på kulturområdet skall motverkas har tagits 
bort, vilket också på något sätt egentligen sammanfattar de senaste 
årens kulturpolitiska utveckling, där kulturpropositionen från 
2009 bara blev den slutgiltiga skriftliga formuleringen av ett redan 
etablerat faktum. I propositionen formuleras det som följer:

I 1974 års kulturpolitiska proposition konstateras att den samhällsstödda 
kulturverksamheten i ett större perspektiv kan sägas utgöra ett alternativ 
till den privata företagsverksamheten på kulturområdet (prop. 1974:28). 
Men det talas även om att vidta direkta åtgärder för att minska de nega-
tiva verkningar som det kommersiella kulturutbudet medför och att göra 
insatser för att ändra efterfrågemönstret. De statliga insatserna på kultur- 
området syftar till stor del till att främja mångfald genom att stödja kon-
stnärligt och kulturellt angelägen verksamhet som helt eller delvis inte 
skulle kunna komma till uttryck på marknadsmässiga villkor. Däremot 
menar vi att det knappast är relevant att peka ut den kulturella verksam-
het som bedrivs på kommersiell grund som huvudsakligen skadlig eller 
negativ och något som därför behöver motverkas. Det finns ingen given 
motsättning mellan kommersiell bärkraft och konstnärlig kvalitet eller 
frihet. Att kommentera och diskutera alla typer av samhällsfenomen 
och maktstrukturer, även de kommersiella, är en självklarhet för ett fritt 
kulturliv. Vi anser därför i likhet med Kulturutredningen att detta inte 
behöver uttryckas som ett eget mål.

I detta resonemang går det att utläsa flera saker. Först är det en 
vantolkning av 1974 års kulturpropositions skrivelser om att kom-
mersialismen i det stora hela skulle betraktas som något av ondo. 
Med detta följer också en oförmåga att förstå problematiserandet av 
de negativa aspekterna av kommersialiseringen av samhället, och 
hur den bildar en dominerande kultur med en ny värdeförskjutning. 
Dessutom finns där en ovilja att förstå att ansvaret för att motverka 
en sådan samhällsförändring ligger primärt på det offentliga, och 
inte enbart kan åläggas enskilda kulturarbetare – vilket känns som 
andemeningen där det ”fria kulturlivet” åberopas som de relevanta 
aktörerna för kritiken mot kommersialismens maktstrukturer. I ett 
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typiskt borgerligt resonemang finns där inget problematiskt i vad 
som kommer ut på marknaden, och om det skulle ske något prob-
lematiskt så kommer marknaden själv lösa dessa problem. Staten, 
det offentliga – demokratin – skall agera passiv åskådare och mest 
se till att ramverket fungerar för att ge fritt spelrum åt marknadens 
aktörer.          

  

Kultur och bildning
Om de tre föregående avsnitten har hand-
lat om att ge ett underlag för läsaren i hur 
kulturpolitik kan betraktas som ett makt-
medel och hur det gjort sig gällande under 
1900-talets andra hälft i Sverige, så handlar 
de följande tre avsnitten om ett större mått 
av konkretion kring vad som bör göras inför 
morgondagens kulturpolitik. Först  
ut är kulturen och bildningens sammanfog-
ning.

Enligt vår mening är det ett fatalt misstag 
att särskilja kulturpolitik och utbildnings- 
politik från varandra. Om kultur är detsam-
ma som det levnadssätt som vi ämnar basera 
samhällsutvecklingen på, vilken betydelse har den om vi inte  
också för ut den i samhället? Bildning är det sätt som kulturens värde 
kanaliseras till flertalet, och där detta värde slår rot och växer till 
något större än vad avsändaren någonsin skulle kunna ha åstadkom-
mit. Viktigt är dock att inse att bildning inte enbart är den bildning 
som finns genom skolväsendet, från förskola, grundskola, gynmasie- 
skola och sedermera eventuellt högskola. Bildningen är inget som 
börjar vid sex års ålder och slutar vid nitton års ålder, det är något 
som pågår hela livet. I detta har vänsterrörelsen varit en del i att 
skapa en bildningsform som ligger utanför de formella skolinstitu-
tionerna, det vill säga folkbildningen. 

Denna bildningsform var en betydande del i att beväpna det egna 
folket, inte med vapen utan med kunskap. Kunskap är makt, men 
den är också frihet, och de två utgör delar av samma mynt. Som det 

Genom region-
aliseringen upp- 
levde landsting 
och kommuner 
att de fick ökad 
makt, men deras 
verksamhet  
förblev under- 
finansierad.
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skrevs i inledningen så är denna breda bildningsprocess av folket – 
det vill säga de som står i underordning inför makten – en central 
del i den fullständiga demokratiseringen av samhället. Ett folkstyre 
kan aldrig uppnå sin fulla potential om inte alla dess samhälls-
medborgare besitter förmågan att själva analysera, reflektera och 
dra slutsatser om den omvärld de lever i, för i så fall är de endast i 
händerna på de som kan detta och som är villiga att göra det åt dem 
för sin egen vinnings skull. Här kan ett ”gramscianskt” perspektiv 
antas. Att folket, de som står underordnade, måste beväpna sig med 
en ideologisk motmakt för att kunna krossa de kulturella bojor som 
faktiskt rent psykologiskt fjättrar dem till att acceptera den borgerliga 
överordningen.

Den 31 december 2015 bytte Folkbildningsförbundet namn till 
Studieförbunden. Ett namnbyte som kanske inte spelar så stor roll 
kan en tycka, men som enligt vår mening ändå sänder ut en subtil 
signal, rent omedvetet, om att folkbildningens betydelse har under-
minerats. Att betona själva begreppet ”folkbildning” är symboliskt 
viktigt, då det belyser aspekten av att det faktiskt handlar om en 
underordning kontra en överordning, att folket måste tillförskaffa  
sig en bildning, frivilligt, för att beväpna sig mot det system som 
reducerar dem i deras människovärde.

Samtidigt skall ingen större skugga kastas över Studieförbunden, 
deras verksamhet för folkbildning är fortfarande av stor betydelse, 
framför allt i deras engagemang för nyanlända. Från 2015 års 
verksamhetsberättelse kunde det konstateras att det från sommaren 
hade skett verksamhet som hade omfattat 78 000 asylsökande,  
för en kostnad av 55 miljoner kronor, som kan kontrasteras mot  
Migrationsverkets kostnad för väktare på sina boenden för hela  
142 miljoner kronor. Studieförbunden utgör också tillsammans med 
Sveriges Kommuner och Landsting samt Rörelsefolkhögskolornas 
riksförbund Folkbildningsrådet, vilket är en ideell förening med 
myndighetsuppdrag som sorterar under Utbildningsdepartementet, 
och fördelar och följer upp det statsbidrag som erhålls, till förmån för 
sina medlemmar. 

Vad gäller Folkbildningsrådet så menar vi att vi kan se resterna 
av det som borde vara ett självklart faktum, att kultur och utbildning 
borde vara sammanfogade, och att folkbildningen utgör bryggan 
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där emellan. Vi menar att kulturpolitiken hellre borde sortera inom 
Utbildningsdepartementet än att vara ett eget departement. Så  
var det tidigare, tills Carl Bildt bröt ur kulturen från Utbildnings- 
departementet och gav den ett eget departement. 2005 lät regerin-
gen Persson upprätta Utbildnings- och kulturdepartementet, men 
redan 2007 kom den nya borgerliga regeringen att återinföra separe-
rade Utbildningsdepartement och Kulturdepartement, och så har det 
varit sedan dess.

Det skulle kunna anses att om kulturpolitiken får ett helt eget 
departement så skulle det vara mer gynnsamt för kulturpolitiken än 
om det fick konkurrera med utbildningspolitiken i ett och samma 
departement. Nu menar vi att det egentligen inte borde finnas någon 
sådan konkurrens mellan de två områdena då de utgör två sidor av 
samma mynt. Samtidigt menar vi att kulturpolitiken tar skada av att 
frikopplas från utbildningspolitiken. Det baserar vi på att utbildnin-
gen har ett större auktoritetsvärde som politikområde, vilket i så fall 
också skulle spilla över på kulturpolitikens område ifall de huserade i 
samma departement. 

I SOM-institutets mätningar över väljarnas viktigaste politiska 
områden kvalificerar sig kulturen inte ens in på listan sedan mät-
ningarna påbörjades 1979. Samtidigt får utbildningen alltid någon 
av de högsta skattningarna som viktigaste politikområde bland  
väljarkåren, särskilt under de senaste 20 åren. Om det inte är möjligt 
att skapa en opinion för en aktiv kulturpolitik, så kommer det vara 
än mindre möjligt om denna kulturpolitik frikopplas från utbild-
ningspolitiken. Då är det i stället bättre att det aktivt arbetas för 
att de två områdena sammanfogas till ett. Vi är nämligen av över-
tygelsen om att denna fusion av två politikområden skulle gynna 
folkbildningen i samhället.

Vad gäller folkbildning så kanske vissa ibland får associationer 
till att det enbart handlar om ABF-kurser i knyppling eller liknande 
aktiviteter. Även om vi inte vill kasta någon skugga över specifikt 
knyppling som hantverk så är folkbildning så mycket mer än bara 
fritidsutbildningar för vuxna. Folkbildning är, eller bör åtminstone 
vara, upplysning. Det vill säga att folket själva och tillsammans 
anammar och återger upplysningens filosofiska ideal – alla männi-
skors lika värde, det sekulära samhället samt tron på vetenskap och 
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rationellt tänkande. Det är en sådan folkbildning som bygger en 
skyddsvall mot extremhögerns försök att montera ner den liberala 
demokratin. 

Men om vi lägger folkbildningen åt sidan så är även den formella 
bildningen viktig att belysa i relation till kulturen. Det handlar  
om den marknadisering som skett av inte bara svenskt utbild-
ningssystem utan även det västerländska utbildningssystemet i stort. 
Det är en utveckling som pågått i flera decennier och som fortsätter 
att accelerera. Vad det handlar om är att själva utbildningssystemet 
riggas till att fokusera på det som genererar tillväxt, och negligera allt 
som inte kan anses bidra till den ökande bruttonationalprodukten. 
Teorin bakom detta är den om humankapital som växte fram  
i västvärlden efter andra världskriget och som handlade om att 
utbildningssystemet fyllde en viktig funktion i ett lands ekonomiska 
tillväxt. Detta tankesätt vidareutvecklades sedan under 1990-talet 
under namnet ”den endogena tillväxtteorin” som betonade att ett 
lands ekonomiska tillväxt tar sin primära utgångspunkt i interna 
faktorer och inte externa, med större fokus på arbetslivet snarare  
än utbildning, detta då den egentliga kunskapsproduktionen sker  
i arbetslivet snarare än inom den formella utbildningen.

90-talets läroplaner för grundskola, gymnasieskola och vuxen- 
utbildning kom att präglas av det tillväxtteoretiska tankesättet, där 
skolan skall erbjuda eleverna redskap för arbetsmarknaden snarare 
än att direkt förmedla nya färdigheter. I allt detta har vi fått abstrak-
ta begrepp som exempelvis ”kunskapsekonomi”. Det är inte längre 
relevant att lära sig en massa ”obetydliga saker” utan eleverna skall i 
stället formas så att de blir effektiva producenter för den ekonomiska 
tillväxten som upphöjs till ett ändamål i sig själv. Ur ett internatio-
nellt perspektiv kan vi betrakta begreppet ”STEM” som en del av 
denna utveckling. Det är en förkortning av ”Science, Technology, En-
gineering and Mathematics”, varav ”Science” snarare bör läsas enbart 
som naturvetenskap än som en bredare formulering av vetenskapen 
inkluderat samhällsvetenskapen. Det är dessa olika områden som 
betraktas som relevanta motorer för tillväxten i samhället och som 
bör prioriteras och stimuleras över andra akademiska fält. Kon-
sekvenserna av detta blir dock förödande.

I sin bok Not for Profit – Why Democracy Needs the Humanities 
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åberopar författaren och filosofen Martha C. Nussbaum betydelsen 
av satsningar på humaniora inom utbildningssystemet och att de inte 
får tillåtas konkurreras ut av de så kallade STEM-ämnena. Nuss-
baum menar att det även ur ett rent krasst ekonomiskt perspektiv 
är förödande att diskvalificera humanioras betydelse, detta då det 
faktiskt är den som bidrar med utvecklandet av ett kritiskt tänkande 
som är en viktig del i en hälsosam företagskultur, samt att ett tränat 
sinne för fantasi faktiskt utgör grunden för innovation. Humaniora 
bidrar också med något som andra ämnen inte kan göra på samma 
sätt, den hjälper till att fylla upp det tomrum 
vi kan känna över vår egen existens och ger 
oss ett inneboende värde och en mening med 
vårt liv.

Nussbaums huvudsakliga argument för 
att mer satsningar bör göras på humaniora 
och konst är dock att det är en central del i  
upprätthållandet av ett levande samhälls-
medborgarskap och där- 
igenom också en levande demokrati. Enligt 
henne står ingen demokrati på stabil grund 
om den inte har ett stöd från ändamåls- 
enligt utbildade medborgare, och även om 
företag skulle vilja ha kritiskt tänkande och fantasifulla personer för 
sin verksamhet så är det inget som innebär att hela samhället kom-
mer präglas av dessa kriterier, utan det är enbart den demokratiska 
delaktigheten som kan vidga dessa behov bortom företagets kalkyl-
ramar.  Nussbaum menar att det handlar om att kultivera elevers 
”inre öga” och genom utvecklandet av undervisning i humaniora och 
konst i relation till barnets utvecklingsnivå skapa en kontakt med 
frågor som exempelvis könsroller och etnicitet.

Varför gör vi denna betoning på ”bildning” såsom folkbildning 
och utbildning när vi talar om kulturpolitik? Som vi redan nämnt så 
är det två områden som vi anser går hand i hand. Om kultur i grund 
och botten handlar om värderingar och samhället har ett utbild-
ningssystem som inte genererar de värderingar som vi – det vill säga 
vi som tror på ett progressivt samhälle – önskar i vårt samhälle så är 
vårt problem lika mycket utbildningspolitiskt som kulturpolitiskt. 

Vad gäller folk-
bildning så kan-
ske vissa ibland 
får associationer 
till att det en-
bart handlar om 
ABF-kurser i 
knyppling.
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Och i denna strävan om att omforma samhället dit vi vill så handlar 
det om att beväpna folket med kunskap om vilket samhälle vi lever i 
och hur vi kan förändra det till det bättre. Ett samhälle som domin-
eras av tanken om att utbildningssystemet skall producera så många 
ekonomer och ingenjörer som möjligt kommer nämligen aldrig göra 
några betydande civilisatoriska framsteg. Ty upplysningen bars inte 
enbart upp av sådana storheter som Isaac Newton eller Carl von 
Linné utan även av storheter som Voltaire och Immanuel Kant.  
Lika mycket som vi behöver ekonomen och ingenjören behöver vi 
författaren och filosofen.

  

Den kommunala kulturpolitiken
Även om staten har viktiga uppgifter att fylla när det gäller  en aktiv 
kulturpolitisk strategi så är vi av den uppfattningen att en kulturell 
revitalisering kring upplysningens ideal måste i första hand ske ut- 
ifrån en kommunal nivå. Att få människor att bejaka idéerna om alla 
människors lika värde, det sekulära samhället och tron på vetenskap 
och rationellt tänkande är något som måste komma underifrån, från 
samhällets rötter, snarare än att det enbart implementeras ovanifrån 
– ett förfarande som vi menar skulle ha en kontraproduktiv inver-
kan. När det gäller  att använda sig av den kommunpolitiska platt- 
formen för kulturens revitalisering så handlar det i stor utsträckning 
om att appellera till lokalsamhällets barn och ungdomar. Här ligger 
framtiden för samhällets utformning, och här finns förhoppningsvis 
ännu ett icke-förvanskat sinne, något som annars gjort sig gällande 
hos stora delar av den vuxna befolkningen. 

Det är också betydligt lättare att skapa opinion för att skattemedel 
skall användas för att engagera barn och unga, än att skattemedel 
skall användas som riktade bidrag till enskilda individer. Genom 
att barn och unga engageras kommer ett större flertal bland sam-
hällsmedborgarna också att engageras rent indirekt, genom att 
vänner, familj och släkt ser betydelsen av själva verksamheten. På 
så sätt sprids också ringarna på vattnet, och resultaten av en aktiv 
kulturpolitisk strategi blir således också mer kostnadseffektiva. Rent 
konkret handlar det från kommunens sida om att tillhandahålla en 
infrastruktur som möjliggör för kulturell verksamhet, det vill säga 
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kulturskolor, musikskolor och lokaler för diverse kulturella aktivi-
teter. 

Utöver detta handlar det också om att specifikt rikta de kulturella 
anslagen till de föreningar och verksamheter som engagerar barn 
och ungdomar. Det är dessutom av stor betydelse att kulturpoli-
tiken inte betraktas som ett särintresse, placerad utanför den kom-
munala ”kärnverksamheten”, där den tilldelas några brödsmulor 
vid högkonjunktur och är det första att få se sin budget skäras ned 
vid lågkonjunktur. Kulturen kan inte tillåtas betraktas som någon 
”grädde på moset” som en kommun kan unna sig när den känner 
att den har ekonomisk medvind, eller ens ses som ett kugghjul i 
den kommunala tillväxtindustrin. En progressiv kulturpolitik är 
garanten för en vital demokrati och vaccinet mot extremistiska 
idéströmningar.  

Däremot finns där så klart en krass ekonomisk verklighet som 
många av landets kommuner måste förhålla sig till, och där det i 
slutändan är betydligt svårare att förklara varför socialnämndens 
budget skars ner och inte kulturnämndens. I och med att landets 
kommuner har stora ekonomiska skillnader vad gäller tillgängliga 
resurser påverkar det förmågan att satsa på det lokala kulturutbudet, 
exempelvis kommunbiblioteken och stöd till föreningar och grupper. 
Det skapar en situation där mindre resursstarka kommuner får en 
svagare kultursatsning, vilket är än mer problematiskt för det är  
där som kultursatsningarna har störst inverkan genom att tillhanda- 
hålla förutsättningar till socioekonomiskt svaga grupper att inte bli 
marginaliserade utan bli delaktiga samhällsmedborgare. En lösning 
här skulle vara att staten tillhandahåller ett visst anslag till landets 
kommuner, beroende på deras ekonomiska situation, som är öron-
märkt för kulturpolitiska åtgärder.

Vi har tidigare argumenterat för att kulturfrågorna borde sortera 
under Utbildningsdepartementet. Borde samma förhållande råda på 
kommunalnivå, det vill säga skall kulturfrågorna sorteras under den 
eller de nämnder som har hand om utbildningen eller borde det vara 
en egen nämnd? Eftersom utbildningsfrågorna gärna är uppdelade 
inom flera nämnder med olika ansvarsområden, exempelvis grundsko-
la respektive gymnasieskola, så bör det inte finnas något problem i att 
kulturfrågorna har en egen nämnd. Däremot finns där ett argument i 
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att kulturnämnden alltid huserar under samma kommunförvaltning 
som utbildningsnämnderna. På så sätt knyts de olika verksamheterna 
närmare varandra såväl politiskt som förvaltningsmässigt.   

En av de viktigaste plattformarna inom kommunen är kommun-
biblioteken. Dessa forum är – eller borde vara – så mycket mer än 
endast möjligheten att låna böcker. De är naturliga plattformar för 
den folkbildning som är essentiell för den revitalisering av kultur-
politiken som i sin tur utgör en central del i att upprätthålla den 
liberala demokratin. Här finns kompetensen genom personal med 
gedigen utbildning, mångårig erfarenhet och stort engagemang. Här 
finns också resurserna, inte främst i pengar, men rent infra- 
strukturellt i att tillhandahålla en samlingsplats för lokalsamhällets 
medborgare. Här finns också den rent juridiska ingången att använ-
da sig av som ett instrument. En kulturnämnd har huvudsakligen 
endast ett juridiskt redskap den kan använda sig av i sin politiska 
gärning, och det är bibliotekslagen.

En ny bibliotekslag, 2013:801, trädde i kraft den 1 januari 2014 
och ersatte den föregående bibliotekslagen från 1996. I den andra 
paragrafen preciseras det tydligt att ”biblioteken […] ska verka 
för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till 
kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning” och i paragraf 8 skrivs 
det att ”folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn 
och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera 
till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras 
behov och förutsättningar”. I detta menar vi att det finns de juridis-
ka verktygen för att inte bara legitimera en kommun att verka för 
att de kommunala biblioteken används som en plattform för den 
kulturpolitiska strategi som vi förordar, utan även att det faktiskt går 
att avkräva kommunerna detta.   

Vidare menar vi också att det kan vara av betydelse att använda sig 
av den socialistiska föreningen Bibliotek i Samhälle som en katalysator 
för en utvidgad kommunal biblioteksverksamhet i ett folkbildnings- 
syfte. I de kommuner och landsting där det finns styrande vänster- 
majoriteter borde ingående samarbete med Bibliotek i Samhälle ske 
för att långsiktigt vidareutveckla biblioteken till de folkbildningsplatt- 
formar som de borde vara. Viss försiktighet bör dock tas för att inte gå 
alldeles för snabbt fram, då en stark ideologisk prägling i en till synes 
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icke-ideologisk miljö kan ha en kontraproduktiv inverkan på de lokala 
samhällsmedborgarna, men även på bibliotekets egen personal.  
Till detta skulle det också behövas ett större samarbete med Svensk 
biblioteksförening, för att därigenom verka för en ökad insikt i sam-
hället – hos allt från politiker till tjänstepersoner och samhällsmedbor-
gare i stort – kring varför biblioteken är av yttersta betydelse för den 
liberala demokratins överlevnad. Klassallianserna måste nämligen 
formas i flera aspekter av samhället, från tjänstepersonal i kommun-
förvaltningen till bibliotekarier, kommunpolitiker och organisationer. 

Vänsterrörelsen  
och sociala medier
Precis som det behövs förändring i det lilla 
och det konkreta så behövs det också förän-
dring i det stora och det mer abstrakta. Även 
om politiska initiativ tas på kommunal nivå 
för att förändra kulturpolitiken och därmed 
också samhällsutvecklingen så behöver också 
de stora sammanlänkande socialpsykologiska 
fenomenen i samhället tas i beaktande. En 
ny hegemoni måste nämligen byggas på flera 
nivåer och flera strider måste utkämpas på 
en och samma gång. Ett sådant område är massmedier, och i synner-
het de sociala medier som under de senaste tjugo åren fullständigt 
förändrat spelplanen kring hur normer och värderingar produceras 
och reproduceras. 

I boken 1968 – när allting var i rörelse poängterar Kjell Östberg 
betydelsen av den teknologiska utvecklingen för vänsterrörelsens 
framfart. Det tog sig inte bara uttryck i att Sveriges Radio fick en 
friare plattform gentemot staten och att den vänsterinriktade kanal  
2 på SVT bildades, utan även i en sådan sak som exempelvis 
lp-skivornas genombrott vilket tillgängliggjorde den politiska musik 
som kom att uppstå under den här perioden. Den teknologiska 
utvecklingen anammades av vänsterrörelsen, och därmed kom också 
viktiga delar av den kulturella kommunikationen i samhället att 
domineras av vänsterrörelsens värderingar.

Kulturen kan inte 
tillåtas betraktas 
som någon ”gräd-
de på moset” som 
en kommun kan 
unna sig när den 
känner att den 
har ekonomisk 
medvind.
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Under de senaste tio åren har vi sett en helt ny form av  
teknologisk utveckling i västvärlden, som framför allt förändrat 
vår kommunikation och som utgör en viktig del i den pågående 
globaliseringsprocessen. Gränserna mellan människor suddas ut, 
och det som en gång var ett dyrbart rikssamtal har glömts bort i en 
tid då internetuppkoppling gjort att vi kan kommunicera med folk  
på andra sidan jordklotet utan större kostnader eller svårigheter. 
Men denna nya kommunikationsteknologi är inte enbart ett 
instrument för att fortsätta globaliseringsprocessen – den har  
också blivit ett politiskt instrument.

Extremhögern har lyckats etablera sig inom sociala medier på ett 
sätt som ingen annan politisk rörelse lyckats göra – och framför allt 
inte vänsterrörelsen. Tittar vi enbart på videodelningssidan Youtube 
så svämmar den över av högerextrema konton, med tiotusentals  
följare och hundratusentals visningar. Här etableras en kultur. En 
kultur med värderingar som ligger ljusår bort från upplysningens, 
och den etableras i princip ostört. Vänsterrörelsens närvaro på 
Youtube, eller i sociala medier i allmänhet, är under all kritik, och 
framför allt i Sverige. På så sätt lämnas också en plattform helt fri 
för en rörelse som vill montera ner det samhälle som byggts utifrån 
tilltron till upplysningens ideal.

En lättformad propagandaform som uppkommit under de sen-
are åren är så kallade ”memes”, ironiska eller satiriska bilder med 
lättförståeligt och raljant budskap. Inte helt olikt mellankrigstidens 
propagandaaffischer. Det kan tyckas som något torftigt och löjligt 
att åberopa ”memes” betydelse. Men i själva verket har de en mycket 
större ideologiskt präglande effekt än vad vi nog kan föreställa oss, 
framför allt på ett omedvetet plan. Tänk dig att var dag blir präglad 
av olika bilder med politiska budskap, som du konsumerar utan 
större reflektion, men som efterhand sätter sig som en del av din 
omvärldsanalys.

Själva ordet ”meme” kommer ursprungligen från den brittiske 
evolutionsbiologen Richard Dawkins som i boken The Selfish Gene 
försökte lansera ett alternativt begrepp till gener, för att därigenom 
påvisa hur replikerandet av specifika idéer följer samma mönster 
som inom genetiken. Parapsykologen Susan Blackmore vidare- 
utvecklade meme-begreppet i sin bok The Meme Machine. I förordet 
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skrivet av Richard Dawkins åberopas det att memes sprider sig  
longitudinellt från en generation till nästa, men även att de sprid-
er sig horisontellt, likt ett virus. Susan Blackmore menar dock att 
medan virus alltid är att betrakta som dåliga, är memes i stället mer 
ombytliga i sina roller. 

En ”meme” är helt enkelt något som för vidare värden inom en 
kultur, och från en generation till en annan, och är neutral i sin 
grund men kan laddas med både onda och goda värderingar. Den 
”meme” som vi ser på internet i form av roliga bilder med roliga 
texter – men inte sällan med politisk underton – är bara en väldigt 
simpel och konkret form av den replikator av idéer och värden som 
Dawkins och Blackmore pratat om. Den är dock, för tillfället, en del 
av den nya kommunikationen i den digitala tidsåldern, tillsammans 
med Youtubefilmer och tweets. 

Vänsterrörelsen måste inse att denna plattform måste erövras 
för att kunna besegra extremhögern, värna den liberala demokratin 
och i slutändan skapa en opinion för att bygga det jämlika samhälle 
som vi strävar efter. För att det ska kunna bli en realitet måste folk 
inom vänsterrörelsen aktivera sig på en helt annan nivå på sociala 
medier. Det måste dessutom göras på ett sådant sätt att den inte 
framstår som en grått och mjäkigt alternativ till extremhögern. Det 
handlar inte om att kopiera deras strategier, utan att inse att deras 
mer konfronterande stil är mer attraktiv och ger effekt i en tid där 
mycket av samhället annars verkar stå stilla. För det vi ser håller på 
att hända, är att den tidigare alternativa subkulturen inom extrem-
högern håller på att bli en oppositionell subkultur, och där samhällets 
viktiga institutioner på sikt allt mer kommer att genomsyras av deras 
värderingar.

Vänsterrörelsen måste helt enkelt inse betydelsen av teknologin – 
kommunikationsmedlen – när det gäller formandet av samhällskul-
turen. Nyliberalismen gjorde det i andra halvan av 1900-talet genom 
att ta kontrollen över sin tids stora kommunikationsmedel, som 
television och radio. I dag tenderar extremhögern att ta kontrollen 
över vår tids stora kommunikationsmedel – internet. Den ideolog- 
iska kraft som har makten över kommunikationsmedlen har makten 
över samhällsutvecklingens ideologiska inriktning.            
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Slutord
Huvudsyftet med den här rapporten har varit att betona betydelsen 
av kulturen som politikområde och dess inverkan på samhällsutveck-
lingen – samt hur vänsterrörelsen borde hantera kulturpolitiken som 
en central del i den ideologiska kampen kring hur vår samtid och 
framtid skall utformas.  

Rent kulturteoretiskt finns det ingen anledning att uppfinna 
hjulet på nytt. Mycket av det som sades av tänkare under 1900- 
talets västerländska marxistiska skola är av lika stor relevans i dag 
för att beskriva samhället som det var då. Vi befinner hos fortfarande 
inom ramen för den nyliberala hegemonin, även om dess tid verkar  
vara utmätt. Det är mycket möjligt att framtidens samhälle blir en  
fusion av det värsta av nyliberalismen – det vill säga kommer-
sialiseringen av livet – och det värsta av den nya extremhögern – det 
vill säga föraktet för mänskliga fri- och rättigheter. Den auktoritära 
– eller till och med totalitära – kapitalismen blir den nya hegemonin, 
där länder som Ryssland och Kina agerar föregångare. Vi är dock 
inga anhängare av en deterministisk historiesyn, och framtidens 
utformning ligger i våra egna händer om vi så önskar. 

Vad gäller extremhögerns kultursyn så knyts den, paradoxalt nog, 
också samman med extremvänstern. Under 68-vänsterns tidsperiod 
fanns en betoning av ”folkets” betydelse hos de vänsterextrema grup-
peringarna, som en term som skulle förbinda de olika klasserna mot 
överhögheten. Johan Bergman menar dock i sin avhandling att där 
samtidigt gömdes en nationalistisk symbolism i det hela, där ”folket” 
också var det svenska folket, och den historia som skulle lyftas fram 
var den ”egna historien”. 

I detta fanns kvalifikationskrav kring vad som ansågs som ”god” 
kultur och inte, där exempelvis folkmusik från USA förkastades men 
den egna inhemska folkmusiken skulle stimuleras. Inom extremis-
men finns där en ologisk logik, ett mönster som gärna binder sam-
man de ytterligaste företeelser till en gemensam punkt. Vi ska inte 
glömma att vänsterextremismen också kan vara nationalistisk, och vi 
ska inte heller glömma att högerextremismen också kan vara egalitär 
– men att det hela tar sig uttryck på obskyra sätt.  

Här gäller det dock för vänsterrörelsen att inte låta sig förvillas i 
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det navelskåderi som tenderar att existera inom vissa samtida politis-
ka kretsar. Det vi tänker på här är det som oftast får benämningen 
”identitetspolitik”. Det handlar inte om att vi anser att frågor om trans-
sexuellas rättigheter skall trivialiseras eller att rasistiska strukturer är 
irrelevanta. Beaktandet av upplysningens ideal handlar bland annat 
om att försvara just dessa samhällsgruppers existensberättigande. 

Men om vänsterrörelsen förgås i att detaljstyra kulturpolitiken 
utifrån särskilda ideologiska glasögon, där den politiska makten 
skall gå in och diktera villkoren för vad som är kultur och inte, och 
vad som anses som tillräckligt politiskt 
korrekt för att kvalificera sig för offentliga 
anslag, så börjar vi spela på samma planhalva 
som extremhögern. Identitetspolitiken är 
nämligen inte något som enbart finns inom 
vänsterrörelsen, utan den finns överallt, och 
i synnerhet inom extremhögern. Den karak-
täriseras i att betrakta den egna gruppens 
intressen över allt annat, där allt som inte 
är som en själv är ett presumtivt hot. Det 
är ett anti-intellektuellt, auktoritärt och isolerande tankesätt, och 
gynnar knappast vakthållningen och utvecklingen av en pluralistisk 
demokrati – snarare tvärtom.  

____

En central del av den här rapporten har handlat om att inse att poli-
tiken, det offentliga – det vill säga demokratin – är själva verktyget 
för att förhindra en auktoritär och antiegalitär samhällsutveckling. 
Det går inte att anförtro marknaden att lösa samhällsproblemen som 
nyliberalerna tror. Det går heller inte att tro att centraliserad stats-
makt är det som förhindrar en dålig samhällsutveckling. I grunden 
handlar det om att skapa ett engagemang hos människor att vilja 
påverka sin egen tillvaro, och att det endast är det frivilligt engag-
erade flertalet som kan skapa en positiv utveckling av samhället. Det 
offentliga har till uppgift att tillhandahålla verktyg för detta frivilliga 
engagemang.

Den mänskliga biologiska konstitutionen är heller inget som 

Vänsterrörelsen 
måste inse att 
denna plattform 
måste erövras för 
att kunna besegra 
extremhögern.
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nödvändigtvis arbetar emot vår politiska förhoppning när det 
handlar om att skapa ett bättre samhälle, tvärtom. Två biologiska 
attribut som skiljer oss ifrån andra arter är vårt intellekt och vår em-
pati. Även förmågan till ignorans och hat är två biologiska attribut 
som gör oss unika. Men ska vi välja att bygga ett samhälle på dessa 
attribut så är de två förstnämnda ett betydligt bättre val än de två 
sistnämnda. Intellektet förhindrar att empatin förvandlas till en naiv 
och patetisk malström. Empatin förhindrar att intellektet förvandlas 
till en kallt kalkylerande maskin. Så kontrollerar och balanserar de 
varandra. 

Utmaningen hos människan ligger i att skapa ett samhälle som 
kultiverar dessa attribut och upphöjer dem till ideal. Annars är 
risken överhängande att ignoransen och hatet blir det tongivande för 
samhällsorganiseringen – en väg som nämligen är mycket lättare att 
beträda men som endast leder till avgrunden. Nussbaum poängter-
ar dock att empati inte är en säker källa för humanism, detta då 
empatin kanske enbart sträcker sig till det som ligger närmast och 
förhåller sig likgiltig till allt annat. Men med en samhällskultur som 
vilar tryggt på upplysningens värdegrund kan denna empati utveck-
las till en medkänsla inte bara för den egna gruppen, utan även för 
andra grupper, men även andra djur och även för naturen själv.

Vilket samhälle är det då som vi vill skapa? Vad innebär det att 
revitalisera kulturen i en progressiv riktning? Enligt vår mening  
handlar det om att åter beakta upplysningens värden som vi menar 
har varit under hot genom de senaste decennierna av nyliberalism, 
men som kanske kommer att vara under än större hot i samband 
med de nationalistiska och konservativa krafternas frammarsch.  
Upplysningen kom in i det västerländska intellektuella mörkret 
under 1700-talet och erbjöd idén om separationen av stat och kyrka, 
kritik mot religionens makt, betoningen av vetenskapen som sam-
hällsutvecklingens katalysator men samtidigt ett grundmurat försvar 
av människan okränkbara värde. 

Allt detta är i dag hotat, genom förnekelse av klimatproblemen, 
återgång till religiös fundamentalism och mytologisering samt av- 
humaniseringen av människovärdet. När ingen annan står upp för 
upplysningens ideal så måste vänsterrörelsen göra det, och detta 
utifrån ett demokratiskt socialistiskt perspektiv. Det sekulära sam-
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hället med tron på vetenskap, rationalitet och alla människors lika 
värde måste kombineras med ambitionen om samhällets fullständiga 
demokratisering och människans frigörelse. Det finns inget annat 
alternativ om vi vill bygga en rimligare värld. Och i detta så handlar 
det om att prägla dessa värden på den generation som ännu inte är 
förstörd av kommersialism och hat – det vill säga barn och unga.  

____

Diskussioner om kulturpolitik tenderar att vara abstrakta. Vår am-
bition har varit att försöka förhålla oss konkreta. Även om vi tagit ut 
svängarna i våra teoretiska resonemang och historiska referenser så 
har vi inte haft för avsikt att frångå den ambitionen. Vi har försökt 
presentera en rad olika konkreta åtgärder som vänsterrörelsen borde 
implementera i sin praktiska politik. En sammanfattning av dessa 
konkreta åtgärder är följande:

• att vänsterrörelsen i stort är medveten om att utveckla en oppositio-
nell kulturform – och inte en alternativ kulturform – gentemot den 
dominerande kulturen

• att den statliga kulturpolitiken antar en inriktning för att motverka 
kommersialiseringens negativa verkningar på samhället

• att sammanfoga kulturpolitiken och utbildningspolitiken genom 
att sortera dem under samma departement samt under samma  
kommunförvaltning

• att samtliga kommuner har en väl utbyggd verksamhet kring kul-
tur- och musikskolor för barn och ungdomar

• att kommunala kulturbidrag i betydande utsträckning riktar sig  
till verksamheter för barn och ungdomar 

• att kommunbibliotekens verksamhet fortsätter att utvecklas till  
att bli plattformar för folkbildning, i samverkan med Bibliotek i 
Samhälle och Svensk biblioteksförening
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• att staten utvecklar ett särskilt kulturanslag för att motverka obal-
ans mellan resursstarka och resurssvaga kommuner

• att vänsterrörelsen i stort mobiliserar en motkraft på sociala medier 
för att bryta extremhögerns monopol och ta kontrollen över kommu-
nikationsmedlen.  

“It is easier to build strong children than to repair broken men” 
– tillskrivet den amerikanske människorättsaktivisten Frederick 
Douglass (1818–1895) 
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