
Från delaktighet till 
representation 
En studie om subjektsförståelser i 
Betänkande av Kulturutredningen (SOU 2009:16) 

Louise Nordgren 

Magisteruppsats i kulturanalys, 15 hp 
Institutionen för kultur och medievetenskaper 
Umeå Universitet vt 2016  



Innehållsförteckning 

Inledning	 1 .....................................................................................................................................

Syfte	 2 ....................................................................................................................................

Kulturpolitisk bakgrund	 2 .....................................................................................................

Teoretiska utgångspunkter	 4 ..................................................................................................

Diskursanalys som teori och metod	 4 ............................................................................

Subjektspositioner och makt	 6 .......................................................................................

Intersektionalitet och representation	 7 ..........................................................................

Tidigare forskning och närliggande litteratur	 9 ............................................................

Material och metod	 11 ..........................................................................................................

Om Kulturutredningen	 11 ............................................................................................

Urval och avgränsningar	 12 ..........................................................................................

Diskursanalytiskt tillvägagångssätt	 13 ...........................................................................

Metoddiskussion och reflexivitet	 14 ...............................................................................

Disposition	 15 ................................................................................................................

Mångfald i föreningsliv och näringsliv	 16 ......................................................................................

Föreningslivets föryngringsparadox	 16 ..................................................................................

Alla kan (och bör) bli entreprenörer	 19 .................................................................................

Behovet av att argumentera för mångfald	 22 ........................................................................

Verkligheten och subjektet	 24 ........................................................................................................

Retoriska frågor som nulägesbeskrivning	 24 .........................................................................

Normativa föreställningar - ett dåtidsfenomen?	 25 ...............................................................

Det normativa subjektet och de andra	 27 .............................................................................

Möjligheter till känslor, tankar och upplevelser	 28 ................................................................

Avslutande diskussion	 30 ................................................................................................................

Sammanfattning	 32 ........................................................................................................................

Käll- och litteraturförteckning



Inledning 

Den här studien föddes ur en vilja att läsa. En vilja att läsa många, långa utredningstexter för 

att skapa mig en bättre förståelse av den svenska kulturpolitikens utformning och framväxt. 

Efter några tusental lästa utredningssidor och otaliga uppslag till syftesformuleringar fick jag 

rådet att avgränsa mig till att skriva om en av kulturutredningarna. Det fick bli den nyaste.  

Med bakgrund inom olika roller i kulturfältet (ideell sektor, företagssektor, institutions- och 

lobbyarbete) samt konstnärlig och kulturvetenskaplig utbildning är kulturpolitiken en 

gemensam nämnare för vilka möjligheter och hinder jag själv stött på inom kulturpolitikens 

ramverk. Kärt bart har många namn, och begreppet kultur ges olika betydelser i olika 

sammanhang. För den här uppsatsen har jag valt att låta empirin definiera begreppet kultur 

då kulturer finns såväl inom olika delar av det kulturpolitiska fältet som utanför 

kulturpolitikens räckvidd. Som redovisas i denna studie är entreprenörskapet inom kulturen 

något som stod på agendan för många verksamheter samtidigt som utredningen gjordes, en 

strömning som initierat den kandidatutbildning i kulturentreprenörskap som jag själv har i 

bagaget.  

Samtidigt som det kulturpolitiska fältet omdefinieras och utvecklas finns en koppling till 

det historiska, närmast mytomspunna, 1970-talets kulturpolitik med visioner om delaktighet 

och utövande för alla människor. Utredningen som jag valt att analysera i denna studie har 

bemötts av stark kritik gällande flera större förslag och det är i stor utsträckning denna 

kulturpolitiska debatt som drivit mig att titta närmre på utredningens människosyn.  

För att förstå hur den svenska kulturpolitiken kommit att förändras vill jag även delge en 

liten sammanfattning av hur jag ser på det hela i detta inledande kapitel. Långt ifrån alla mina 

tankar om den svenska kulturpolitiken ryms förstås i en sådan sammanfattning. Jag ämnar 

istället att förmedla en grovskiss av Sveriges kulturpolitiska bakgrundshistoria, en 

utgångspunkt som kan förklara varför jag valt att studera kulturutredningen från 2009. 
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Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka subjektspositioner som kommer till uttryck i 

Betänkande av Kulturutredningen (SOU 2009:16). Hur konstrueras subjekt i texten? Vilka 

begränsningar och möjligheter tillskrivs de olika subjektspositionerna? 

Kulturpolitisk bakgrund 

Vi börjar på 70-talet, när Sverige ritar en ny kulturpolitisk karta. Efter presentationen av 

kulturutredningen Ny kulturpolitik 1972 framläggs två år senare en proposition som kom att 

prägla den nationella kulturpolitiken lång tid framöver. Även när denna uppsats skrivs finns 

flera av grundbultarna i 1974 års kulturpolitiska mål kvar i såväl det ideologiska som i det 

praktiska arbetet med landets kultur. Det är svårt att försöka föreställa sig en kulturpolitik som 

inte bygger på 1970-talets antaganden om att kulturpolitikens övergripande mål bör vara ”att 

medverka till att skapa en bättre samhällsmiljö och bidra till jämlikhet” (SOU 1972:66, 171). I 

linje med den dåvarande tidens tankegångar om att mångfald och kommersialism står i 

motsatsförhållande till varandra antas 1974 det så kallade ansvarighetsmålet, där  

kulturpolitiken ska motverka kommersialismens negativa verkningar inom kulturområdet. I Ny 

kulturpolitik förklarar utredningskommittén varför kommersialismen (eller marknadsekonomin, 

som den inte sällan uttrycks i dessa dokument) kan vara ett hinder i strävan mot ett kulturliv 

för alla. 

Kommersiell kulturproduktion och kulturverksamhet är ofta inte inriktad på att åstadkomma 
mångsidighet och jämn fördelning. Samhället har ett grundläggande ansvar för att främja 
mångsidighet och spridning när viktiga delar av kulturproduktionen ligger i enskilda händer. 
Samhället måste minska eller hindra den negativa inverkan marknadsekonomin kan medföra på 
dessa områden. (SOU 1972:66, 4) 

Med åren har målet att motverka kommersialismens negativa verkningar lyft fram ideologiska 

skiljelinjer mellan såväl politiker som kulturarbetare. Parallellt har diskussioner om konstnärlig 

kvalitet som kulturpolitiskt mål förts, vilket resulterat i att detta mål skrevs in enligt riksdagens 

beslut 1996. Därmed fanns inte målet om konstnärlig kvalitet med i utformningen av 
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kulturpolitiken 1974. Förespråkare menar att det lyfter fram kulturens egenvärde och främjar 

diskussion om kvalitetsbegreppet, medan motståndare argumenterar för att konstnärlig 

kvalitet som kulturpolitiskt mål står i konflikt med övriga demokratimål där (vad som anses 

vara) konstnärlig kvalitet premieras högst i bedömningen. Inte sällan centreras debatten kring 

huruvida begreppet kan eller ska kunna definieras över tid och vad som skulle kunna ingå i en 

sådan definition. 

2009 presenteras Betänkande av Kulturutredningen, med visioner om att revidera 

kulturpolitikens utformning genom att avskaffa både målet om konstnärlig kvalitet och målet 

där kulturens roll ska motverka kommersialismens negativa verkningar. Efterföljande 

proposition Tid för kultur hävdar: ”Det finns ingen given motsättning mellan kommersiell 

bärkraft och konstnärlig kvalitet eller frihet.” (Proposition 2009/10:3, 28). Fokus har skiftat 

från 1970-talets mångsidighet till 1990-talets kvalitet. Konstnärlig kvalitet skrivs samman med 

konstnärlig frihet i syfte att avskaffa de delar av ansvarighetsmålet som ämnat att motverka 

kommersialismens negativa verkningar. Resultatet blev ett riksdagsbeslut där målet om 

konstnärlig kvalitet behölls samtidigt som kulturens roll att motverka kommersialismens 

negativa verkningar försvann ur de kulturpolitiska målen 2009. 

Generellt kan en kulturutredning sägas utgöra en grund på vilken följande proposition kan 

tillägga eller avskaffa delar av utredningsförslagen samtidigt som det är svårt att frångå de 

perspektiv och förslag som presenterats i föreliggande utredning. Med anledning av de 

kulturpolitiska förändringar som skett år 2009 är därför Betänkande av Kulturutredningen en viktig 

text genom att den anlägger tonen för vilken förändring som kan komma att ske inom 

kulturpolitiken via efterföljande proposition och riksdagsbeslut.  

I denna studie vill jag belysa vilken människosyn som kommer till uttryck i 

Kulturutredningens betänkande. I skrivande stund står begreppet jämlikhetsintegrering högt 

på många kulturorganisationers agendor — men vem är det som ska integreras, och på vilka 

villkor? 
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Teoretiska utgångspunkter 

För att kunna studera hur subjektsförståelser produceras och representeras har jag använt mig 

av ett antal teoretiska utgångspunkter. Med hjälp av förståelser för diskursproduktioner, 

subjektspositioner och representationer problematiseras och presenteras i detta avsnitt det 

övergripande teoretiska paket på vilket analysen vilar. 

Diskursanalys som teori och metod 

I analysen av Betänkande av Kulturutredningen utgår jag från ett diskursperspektiv. Ordet diskurs 

används och definieras på många olika sätt. En generell definition är att en diskurs innebär 

”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” (Winter Jørgensen 

& Phillips 2000:7). I regel innefattar ordet diskurs idéer om att språkbruk följer strukturella 

mönster inom olika områden. De olika diskursanalytiska inriktningarna utgår ifrån ett synsätt 

om vårt språkbruk som icke-neutralt. Med andra ord bidrar vårar språkbruk till 

konstruktionen av vår omvärld och dess sociala beståndsdelar. Diskursanalys är således ett 

heltäckande analysverktyg genom vilket språkliga mönster kan synliggöras. De filosofiska och 

teoretiska premisserna kring diskursbegreppet gör att teori och metod vävs samman för att 

kunna bruka diskursanalys som metod (Winter Jørgensen & Phillips 2000:7, 2000:10).  

	 Gemensamt för olika diskursanalytiska inriktningar är målsättningen att utforska och 

kartlägga samhälleliga maktrelationer. Genom att artikulera normativa perspektiv och vidare 

kritisera dessa relationer möjliggör diskursanalysen att som forskare kunna belysa 

förändringsmöjligheter inom det studerade fältet (Winter Jørgensen & Phillips 2000:8). 

Diskurser och makt är tätt sammankopplade och kan förstås som att diskurs är ”ett 

regelsystem som legitimerar vissa kunskaper men inte andra och som pekar ut vilka som har 

rätt att uttala sig med auktoritet” (Bergström & Boréus 2005:309). De språkliga mönster som 

formar diskurser inom olika fält blir därför centrala system för maktproduktion i de fält 

diskurserna befinner sig inom. Således skapar dessa diskurser olika utrymmen för att tala och 

agera för olika subjekt. Auktoriteten som tillskrivs vissa kunskaper legitimerar de ”rätta” 

åsikterna och definierar vilka som har möjlighet att uttrycka dessa. Följaktligen ges ”de rätta” 

subjekten och åsikterna tolkningsföreträde i relation till de subjekt och åsikter som 

illegitimiseras av diskursen. 
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Filosofen och idéhistorikern Michel Foucault urskiljer tre olika typer av maktsystem som 

verkar genom exkluderande praktiker: ”the forbidden speech, the division of  madness and the 

will to truth” (Foucault 1981:55). Det förbjudna handlar om tabubelagda ämnen, åsikter och 

sammanhang där även individer kan anses förbjudna att uttala sig i ett specifikt sammanhang 

(Foucault 1981:52). Avskiljandet av vansinne innefattar diskursiva praktiker där förhållandet 

mellan det förståndiga och det vansinniga legitimerar vissa åsikter och människor (de 

förståndiga) och perspektiv genom att utesluta andra (de vansinniga) (Foucault 1981:53). 

Slutligen presenteras viljan till sanning som det centrala av dessa utestängningssystem, där den 

diskursiva divisionen av sant och falskt reproduceras i en strävan efter kunskap/sanning 

(Foucault 1981:54). Foucault menar att strävan efter kunskap/sanning fungerar genom att 

förändra definitionerna av vad som anses vara det förbjudna respektive det vansinniga. 

Genom att producera det sanna legitimeras utestängningssystem om vansinnighet och det 

förbjudna via den grund som sanningskonstruktionen tillhandahåller (Foucault 1981:55f). 

Samtidigt som det förbjudna och det vansinniga blir mer och mer instabila 

utestängningssystem växer sig strävan efter kunskap/sanning starkare och blir allt svårare att 

ifrågasätta (Foucault 1981:55f). 

Foucaults formuleringar av hur konstruktioner av det förbjudna, det avskiljda och det 

sanna kopplas till makten är betydelsefulla för att kunna identifiera utestängningsmekanismer i 

det analyserade materialet. Samtidigt finns en inbyggd problematik i Foucaults förståelse av 

subjektet som totalt determinerat och konstruerat av dessa diskursiva praktiker (utövandet av 

diskurser). Frågan om subjektets handlingsutrymme (möjlighet till motstånd) mot dess 

subjektsposition, har ifrågasatts av diskursteoretiker som har formulerat vidare 

subjektsförståelser där synen på det totalt determinerade subjektet idag anses underskatta 

människans förmåga till motstånd. (Winter Jørgensen & Phillips 2000:21ff). Kanske framför 

allt den kritiska diskursanalysen tar avstånd från Foucaults perspektiv på kunskapsregimer som 

enväldiga, och tar istället avstamp i en mer pluralistisk ingång där diskurser ses  kunna verka 

parallellt och konkurrera om meningsproducerande processer inom det område de verkar 

(Winter Jørgensen & Phillips 2000:23). Jag utgår från en pluralistisk syn på diskurser där 

diskursiva praktiker kan verka, samverka och motverka varandra genom att befinna sig inom 

samma fält samtidigt (Winter Jørgensen & Phillips 2000:25). 

	 Med avstamp i diskursanalysen är alltså föreställningar om sanning och diskursiva 

divisioner studiens analytiska fokus. Genom att titta på vilka sanningar som konstrueras om 
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subjektet om dess omvärld ämnar jag att synliggöra hur utestängningssystem fungerar i det  

analyserade materialet och hur dessa påverkar subjektets handlingsutrymme. Vilka problem 

och hinder kring olika subjekt presenteras av Kulturutredningen? Vilka diskurser kring 

möjlighet till handlingsutrymme och förändring återfinns i texten? Vilka sanningar producerar 

författarna och vilken påverkan har dessa för olika subjekts möjligheter att tala och agera? 

Subjektspositioner och makt 

Kulturvetaren Nick Mansfield menar att begreppet subjekt används för att synliggöra hur 

sociala och kulturella samband påverkar och skapar jaget genom den komplexitet som är vår 

omvärld (Mansfield 2000:2f). Subjektivitet kan definieras som en abstrakt eller generell princip 

som separerar oss till distinkta individer. Denna separation uppmuntrar oss att föreställa oss 

och förstå varför våra egna inre liv oundvikligen verkar innefatta andra människor. Som 

föremål för lust, behov, intresse eller som nödvändiga medmänniskor för att dela 

gemensamma erfarenheter (Mansfield 2000:3). Begreppet subjekt belyser därmed hur jaget 

inte produceras separerat från sin omvärld, utan skapas och verkar i relation till den 

(Mansfield 2000:3). Foucault benämner detta skapande av subjekt som dividing practices och 

menar att subjektet produceras genom en objektifieringsprocess i relation till någonting eller 

någon annan (Foucault 1982:777). På grund av denna objektifieringsprocess handlar alltså 

subjektsskapande om makt eftersom att subjektet konstrueras i relation till andra subjekt. 

Maktrelationen mellan olika subjekt påverkar i sin tur människors nutida och framtida 

handlingsutrymmen (jmf. Foucault 1982:789). 

Filosofen Judith Butler menar, liksom Foucault, att subjektet är konstituerat av makt - 

men lyfter fram att det konstituerade subjektet aldrig är färdigskapat utan ständigt produceras. 

Då subjektet är konstituerat av maktrelationer slutar inte makten att verka vid det ögonblick 

som subjektet är konstituerat. Därmed är subjektet och dess subjektspositioner aldrig definitivt 

konstituerade utan produceras och reproduceras ständigt (Butler 1995:47). Utifrån detta 

perspektiv finns alltid möjlighet till en förflyttad subjektsposition, vilket kan innebära ett ökat, 

minskat, förflyttat eller på annat sätt förändrat handlingsutrymme.  

I denna studie ämnar jag att belysa vilka subjektsförståelser som kommer till uttryck i 

det analyserade materialet. En utgångspunkt är att se subjektspositioner som kontextuellt 

betingade sociala konstruktioner vilka ständigt förändras i och med dess diskursiva 

sammanhang (jmf. Gren, Hallin & Molina, 2000:10f). Vidare utgår jag ifrån antagandet att 
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Kulturutredningen konstruerar subjekt och tillskriver subjektspositioner möjligheter och 

hinder genom de diskurser som kommer till uttryck i texten. Begreppet subjektsposition kan 

härmed läsas som tänkbara identiteter vilka människor kan tillskriva sig själva och andra. 

Eftersom att dessa tänkbara identiteter varierar beroende av vilket socialt sammanhang de 

befinner sig i ämnar jag inte att undersöka hur människor uppfattar sin egen identitet i 

subjektspositionerna. Snarare riktas fokus mot att belysa hur föreställningar om olika 

subjektspositioner representeras i Betänkande av Kulturutredningen. 

Intersektionalitet och representation 

Rättsvetaren Kimberle Crenshaw introducerade i slutet av 1980-talet begreppet 

intersektionalitet i feministisk forskning efter att feminismen kritiserats för att blunda för hur 

andra aspekter (exempelvis klass och etnicitet) påverkar hur könade maktrelationer ser ut. 

Erkännandet och politiseringen av hur strukturella makt- och dominanssystem samverkar, i 

vad som tidigare ansetts vara individuella problem, har skapat en identitetsbaserad politik som 

stärkt underpriviligerade grupper såväl socialt och intellektuellt som politiskt (Crenshaw 

1991:1241f). Genom att titta på hur intersektioner av olika subjektspositioner samverkar går 

det att synliggöra hur vissa subjektspositioner blir ”besvärliga”  eller marginaliserande genom 1

de maktrelationer som skapas via de diskurser som kommer till uttryck (Staunæs 2003:101).  

Dorthe Staunæs, professor i utbildningspsykologi, bygger vidare på Foucaults 

poststrukturalistiska syn på subjektivitet som en pågående process, där det är i teorin är 

tänkbart att alla subjektspositioner kan vara besvärliga. I praktiken är dock vissa positioner 

mer besvärliga än andra beroende på hur fördelningen av makt i det specifika sammanhanget  

ser ut (Staunæs 2003:103f). Även om subjektet inte är helt determinerat av de 

subjektspositioner det tillhör så ger olika positioner olika möjligheter och hinder för individen. 

Analysen i denna studie bygger på Staunæs utgångspunkt att intersektionalitet på subjektsnivå 

är en ”process of  doing” där subjektets positioner är viktiga komponenter i subjektiviteten. 

Intersektioner mellan olika positioner påverkar inte enbart icke-män eller icke-vita utan alla 

subjekt, även normativa och mindre besvärliga. En förutsättning för att se hur dessa 

maktrelationer samverkar är att olika förtryck inte staplas på varandra utan snarare bör ses 

som sammankopplade komponenter (Staunæs 2003:102). Analysen utgår först och främst 

 Staunæs begrepp ”troublesome” belyser tydligare än den svenska översättningen hur det besvärliga är såväl emotionellt som 1

politiskt.
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ifrån de intersektionella kategorier som uttrycks av utredningskommittén i huvudmaterialet, 

men även normer som inte från Kulturutredningens formuleringar ses relatera till dessa lyfts 

fram i analysen. Detta ämnar jag att göra genom en majoritetsinkluderande ansats där 

producerande, reproducerande och förändrande av såväl besvärliga som priviligierade 

subjektspositioner står i fokus (Staunæs 2003:105). 

Med utgångspunkten att subjektet är bundet till såväl andra subjekt som till sin egen 

identitet (Foucault 1982:781) vill jag lyfta fram litteraturteoretikern och filosofen Gayatri 

Chakravorty Spivaks tankar om att representera en grupp. Spivak menar att subjektet 

förhåller sig till sina egna subjektspositionerande identitetsaspekter på olika vis beroende på 

sammanhang och vad/vilka subjektet representerar  i det aktuella sammanhanget: 

The question of  ’speaking as ’ involves a distancing from oneself. The moment I have to think of  
the ways in which I will speak as an Indian, or a feminist, the ways in which I will speak as a 
woman, what I am doing is trying to generalize myself, make myself  a representative, trying to 
distance myself  from some kind of  inchoate speaking as such. There are many subject positions 
which one must inhabit; one is not just one thing. That is when a political consciousness comes 
in. (Spivak 1990:60) 

Ur detta hänseende påverkas således subjektets möjlighet till att relatera till sig själv av hur 

representationen av olika subjektspositioner ser ut. Att utgöra en minoritet i ett sammanhang 

försvårar subjektets möjlighet att representera sig själv, där det snarare handlar om att 

representera den grupp som är i minoritet. Samtidigt ger subjektspositioner som utgör en 

majoritet och/eller anses vara normativa i sammanhanget större möjligheter för subjekt i 

dessa positioner att tala och agera för sig själv som individ. Representationen i ett givet 

sammanhang avgör således vilka subjekt som står i majoritet och minoritet och vilka 

subjektspositioner som ges möjlighet att tala och agera för sig själva (majoritet/norm) 

respektive vilka som genom denna objektifiering ses representera en grupp (minoritet/icke-

norm).  

Vidare vill jag klargöra att min egen användning av begreppet mångfald i denna text 

syftar på jämn (eller i alla fall jämnare) representationsfördelning av olika subjektspositioner 

bland människor, däribland kategorin etnicitet — men inte uteslutande, vilket i det bearbetade 

materialet uttrycks i med begreppet kulturell mångfald (SOU 2009:16:3, 140). I Betänkande av 

Kulturutredningen används mångfaldsbegreppet även om såväl konstnärlig som etnisk 

tillhörighet, där mångfald ibland kan syfta på en bredd av kulturella uttryck och ibland mena 
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olika etniska tillhörigheter. I de fall begreppet lyfts fram i det analyserade materialet tydliggörs 

den aktuella definitionen i resonemanget. 

Med hjälp av de subjektsförståelser, diskursanalytiska perspektiv och teoretiska perspektiv 

makt, intersektionalitet och representationer som presenterats ovan har jag tagit mig an det 

analyserade materialet genom att studera hur subjekt skrivs fram av författarna. Genom att 

titta på vilka diskursiva maktkonstruktioner som särskiljer subjekt ifrån varandra har jag 

analyserat materialet med målet att dekonstruera de föreställningar som kommer till uttryck i 

texterna. De diskursiva konstruktioner som jag urskiljt i materialet har vidare analyserats för 

att titta på hur förnyelseförslag och verklighetsbeskrivningar skapar möjligheter och hinder för 

subjekt i olika positioner att agera, tala, tänka och känna. 

Tidigare forskning och närliggande litteratur 

Kulturpolitik är ett forskningsfält som forskare inom olika discipliner intresserar sig för. 

Samhällsvetare och humanister har belyst diverse ämnen inom kulturpolitiken, inte sällan ur 

ett historiskt perspektiv. För denna studie har jag fokuserat på forskning som behandlar 

mångfalds- och identitetsfrågor inom kulturpolitiken samt litteratur som behandlat den 

specifika utredningen. Till den litteratur som fungerat som historiebeskrivningar av 

kulturpolitikens framväxt hör litteraturvetaren Sven Nilssons Kulturens nya vägar (2003) och 

företagsekonomen Bengt Jacobssons Kulturpolitik (2014). Deras texter använder jag främst för 

att förstå framväxten av identitetspolitik inom kulturpolitiken. Nilssons uppdaterade 

omskrivning av den tidigare utgåvan Kulturens vägar (1999) beskriver allt från förändringen 

mellan jordbruks- och industrisamhället till specifika kultur- och konstpolitiska frågor ut ett 

kulturpolitiskt perspektiv. Nilsson menar att närvaron av subjektspositioner i kulturbegreppet 

kan tyda på ett skifte från att konstnärliga uttryck stått i centrum för identitetsskapandet (ex. 

bokälskare, konstälskare, musikälskare) till ett förhållningssättt där det är konsten och 

kulturens kontextuella betydelse som står i centrum (Nilsson 2003:484). Vidare menar Nilsson 

att det han benämner som livsområden (identiteter, värderingar, kulturella och andra 

intressen) samverkar i skapandet av identitet där definitionen av vad som utgör en personlig 

identitet är tillfällig eller snabbt föränderlig (Nilsson, 2003:484). Kulturpolitik (2014) behandlar 

tydligare de kulturpolitiska händelser som präglat 1900-talets kulturpolitik. Jacobsson 

beskriver 2009 års kulturpolitik under ett eget kapitel. Framför allt ligger fokus på det 

ideologiska skifte och förslag på bearbetning av de kulturpolitiska målen som presenteras i 
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Betänkande av Kulturutredningen (Jacobsson 2014:105ff). Jacobsson lyfter fram hur utredningens 

direktiv kan ses som ett uppdrag där den socialdemokratiska politik som vuxit fram under 

slutet av 1900-talet skulle ersättas av/utvecklas till en borgerlig politik som då bättre skulle 

svara till 2000-talets tekniska och sociala förutsättningar (Jacobsson 2014:106). 

Till de mer ämnesspecifika studier som behandlar kulturpolitik och identitet hör 

kulturvetaren Tobias Hardings Nationalising Culture (2007). Även denna avhandling behandlar 

den svenska kulturpolitiken ur ett historiskt perspektiv där Harding analyserar hur nationell 

kultur institutionaliseras i den svenska kulturpolitiken (Harding 2007:9). Närliggande är 

idéhistorikern Anders Frenanders studie från 2005: Kulturen som kulturpolitikens stora problem som 

handlar om det svenska folkhemmets påverkan på kulturpolitiken. Folkhemsprojektet som 

hegemoni betraktat har enligt Frenander definierat gränserna för vad som ryms inom 

politiken och förklarar hur kulturpolitiken i sin etablering på 1960- och 1970-talet centrerats 

kring den borgerliga finkulturen (Frenander 2005). 

Framför allt har kulturforskaren Helene Egelands text Mangfoldsdoktrinen – et tema i den 

svenske kulturpolitikk (2002) och avhandlingen Det ekte, det gode og det coole: Södra teatern og den 

dialogiske formasjonen av mangfoldsdiskursen (2007) varit till hjälp i genomförandet av denna studie. 

Egeland undersöker i sin avhandling hur multikulturalism görs/skapas på Södra Teatern i 

Stockholm. Hon identifierar tre mångfaldsdiskurser: det autentiska, det goda och det coola 

(Egeland 2007). Användningen av begreppen mångfald och kulturell mångfald i den svenska 

kulturpolitiken härleds ofta till samma typ av inkluderingsprojekt som det äldre uttrycket 

”eftersatta grupper” innefattar (Egeland 2007:193f).  

Slutligen är även idéhistorikern David Karlssons beskrivning av Kulturutredningens 

arbete i boken En kulturutredning: pengar, konst och politik (2010) relevant för denna studie. 

Karlsson var Kulturutredningens sekreterare under dess första år och delger i boken sin 

beskrivning av hur utredningens tämligen obegränsade uppdrag, dess sammansättning, 

arbetet och underliggande antaganden som lett till det framlagda betänkandet sett ut 

(Karlsson 2010). Karlssons bok har i denna studie använts som en referenspunkt för att få 

inblick i hur Kulturutredningens arbete sett ut och vilka personliga intressen i 

gruppsammansättningen som kan prägla de diskursiva konstruktioner om subjektet som 

utredningstexterna innefattar. 

"10



Material och metod 

Om Kulturutredningen 

Det var ett omfattande utredningsuppdrag som presenterades av regeringen 2007. I 

kommittédirektiven Kulturpolitikens inriktning och arbetsformer lyder uppdragsbeskrivningen som 

följer: 

Kommittén skall utifrån kulturens egenvärde göra en samlad analys av kulturpolitiken, dess 
inriktning och arbetsformer. I det ligger att kommittén skall pröva hur de nuvarande 
kulturpolitiska prioriteringarna och strukturerna förhåller sig till dagens samhälle och till den 
kulturpolitiska grundsyn som uttrycks i direktiven. Med hänvisning till de utredningsbehov som 
pekats ut i direktiven skall kommittén överväga följande frågor. (Kommittédirektiv 2007:99) 

De frågor som kommittén (som senare kom att kallas Kulturutredningen) skulle se över och 

komma med nya förslag för kulturpolitikens målutformning, samhälleliga ansvar för 

kulturområdet, det statliga ansvaret, samspel med angränsande samhällsområden och med det 

övriga civila samhället, den statliga förvaltningsorganisationen och institutionsstrukturen och 

de statliga stödformerna (Kommittédirektiv 2007:99). Sammantaget kan konstateras att 

regeringen efterfrågade en översyn av hela kulturpolitikens uppbyggnad där 1974 års 

kulturpolitik inte sågs kunna svara för kulturens utformning år 2009. David Karlsson beskriver 

att grunden till direktivens utformning var känslan att ”kulturlivet, själva kulturen vuxit 

kulturpolitiken över huvudet […] kulturen håller på att spränga den nuvarande 

kulturpolitiken” (Karlsson 2010:15). Efter en tumult arbetsperiod med avhopp och medial 

kritik presenteras 2009 de texter som sammantaget utgör Betänkande av Kulturutredningen. 

Betänkandet består av tre huvudtexter: Grundanalys, Förnyelseprogram och Kulturpolitikens 

arkitektur. Den första delen av betänkandet består av inledning och analys av kulturpolitiken 

och dess villkor i en nulägesbeskrivning och ligger till grund för de förslag till förändringar 

som presenteras i den volym två (SOU 2009:16:1, 14f). Betänkandets tredje volym består av 

en översikt över kulturpolitikens struktur, institutions- och myndighetsorganisation (SOU 

2009:16:1, 28).  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Urval och avgränsningar 

Materialet som behandlas är skrivelserna som sammantaget bildar Kulturutredningen 2009. 

Denna utgörs av tre skrivelser som samtliga har huvudrubriken Betänkande av Kulturutredningen: 

Grundanalys (SOU 2009:16:1), Förnyelseprogram (SOU 2009:16:2) samt Kulturpolitikens 

arkitektur (SOU 2009:16:3). I min studie har sammanfattningen Kulturutredningens betänkande: 

Sammanfattning på lättläst svenska och betänkandets bilagor inte ingått urvalet eftersom fokus 

varit att analysera de mer utförliga utredningstexterna. Studien behandlar varken den 

kulturproposition eller de kulturpolitiska mål som antogs samma år.  Detta har gjort att 2

studiens analytiska fokus riktats mot diskurser i Kulturutredningens betänkande som 

utredningspresentation snarare än att titta på hur diskurser förändrats över tid. 

När jag blickar tillbaka på processen kan jag konstatera att ett smalare syfte hade varit 

behjälpligt, liksom ett mindre materialurval. En tredelad kulturutredning om totalt 863 sidor 

var att ta sig vatten över huvudet med en så vid syftesformulering som ”att undersöka vilka 

subjektspositioner som kommer till uttryck”. Ytterligare materialavgränsningar och insnävning 

av syftet hade framför allt givit mig möjligheten att verkligen, på djupet, analysera specifika 

subjektskonstruktioner i materialet — nu blev det istället en mer svepande analys över hela 

utredningen som kan ses generalisera det analyserade materialet. Den självkritiska rösten i 

mitt huvud påpekar att de nedstamp jag presenterat i denna uppsats kan tolkas som 

slumpmässiga. Framför allt är det ganska radikalt (kanske till och med ignorant?) av mig att 

studera utredningen från 2009 utan att skriva någonting om portföljmodellen.  Jag fann helt 3

enkelt andra områden mer intressanta för det här arbetet. Kanske har även de frågor som jag 

belyser i denna text hamnat i skymundan i diskussionen efter dess att betänkandet 

presenterades till förmån för debatt kring kvalitetsbegreppets vara eller icke vara och 

hatkärleken till regionaliseringsprocessen, där samverkansmodellen väckt starka känslor om 

hur det regionala ansvaret bör se ut för att säkerställa lika tillgång till kultur i alla delar av 

landet. 

 För vidare läsning om kulturpropositionen Tid för kultur från 2009 hänvisas till Regeringens webb: http://www.regeringen.se/2

rattsdokument/proposition/2009/09/prop.-2009103.

 Portföljmodellen introducerades i Betänkande av Kulturutredningen (SOU 2009:16) och benämns numer som kultur-3

samverkansmodellen. Modellen bygger på att delar av det nationella stödsystemet inom kulturpolitiken lämnas som ett samlat 
bidrag till landets olika regioner. I och med denna förändring har det regionerna fått ett ökad ansvar, och därmed ökad makt, 

över hur dessa kulturstöd fördelas inom regionen. För vidare läsning hänvisas till Kulturrådets uppföljning av 
samverkansmodellen (2014).
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Diskursanalytiskt tillvägagångssätt 

Då begreppet diskursanalys samlar en mängd teorier och metoder finns således en uppsjö av 

mer och mindre definierade tillvägagångssätt för att genomföra en diskursanalys. För denna 

studie har jag valt att konkretisera tillvägagångssättet genom att utgå ifrån psykologen Carla 

Willigs Foucaultinspirerade sexstegsmodell för diskursanalys. Steg-för-steg-metoden som Willig 

introducerat ger forskaren möjlighet att kartlägga diskursiva uttryck i text och utforska vilka 

möjligheter för agerande inom olika subjektspositioner som texten producerar (Willig 

2008:115). Dessa sex steg kan beskrivas på följande vis: 

1. Diskursiva konstruktioner: Hur konstrueras det diskursiva objektet genom språket? 

2. Diskurser: Vilka större antaganden ligger till grund för dessa konstruktioner? 

3. Handlingsorientering: Vilka intressen konstruerar författaren genom dessa konstruktioner? 
Hur positionerar konstruktionerna författaren? 

4. Positioneringar: Vilka subjektspositioner erbjuder konstruktionerna? 

5. Tillämpning: Hur ser möjligheter till agerande ut? Hur kan olika subjektspositioner tala och 

agera utifrån dessa konstruktioner?  

6. Subjektivitet: Vilka möjliga känslor, tankar och upplevelser kan uppstå utifrån olika 

subjektspositioner?  

Med Willigs tillvägagångssätt har de tre texterna lästs fyra gånger i sin helhet för att urskilja de 

diskursiva konstruktioner som uttrycks gällande subjektet. Även där kategorierna inte skrivs ut 

i texten bidrar avsaknaden av en direkt referens till att konstruera möjligheter i olika 

subjektspositioner och säger därmed någonting om hur synen på subjektet och dess 

möjligheter kommer till uttryck i texten (Willig 2008:115f). Med anledning av detta har jag 

analyserat även de delar av texten där olika subjektspositioner blir problematiska även om 

olika identiteter inte benämns i det specifika sammanhanget. Efter dessa genomläsningar har 

de diskursiva konstruktioner av subjektspositioner som identifierats analyserats utifrån denna 

steg-för-steg-metod.  

En analytisk avgränsning för studiens genomförande är att jag anlägger ett genealogiskt 

perspektiv där fokus primärt riktas mot hur subjektsmöjligheter i nuläge och framtidsförslag 
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konstrueras i texterna, snarare än ett historiskt perspektiv där utvecklingen av 

subjektsmöjligheter står i fokus (Bergström & Boréus 2012:359f). Det genealogiska perspektivet 

tillåter forskaren att lägga ytterligare fokus på maktstrukturer i analysen genom att synliggöra 

hur diskursiva konstruktioner möjliggörs och verkar (Bergström & Boréus 2012:360). Detta 

innebär att bakgrundsbeskrivningen till studien, som presenterats i början av uppsatsen, syftar 

till att ge en inblick i hur kulturpolitiken utvecklats, men utgör inte en central roll i 

analysarbetet. Genom att jag har utformat studien på detta vis har även materialet avgränsats 

till utredningstexterna och varken mediala eller politiska reaktioner och dokument som 

utredningen lett till har ingått i det analyserade materialet. 

Metoddiskussion och reflexivitet 

Att diskurser kan produceras, reproduceras och förändras förutsätter att vår verklighet som vi 

upplever den är socialt konstruerad. Följaktligen är även de analytiska resultat som presenteras 

i denna studie även diskursvit konstruerade (Bergström & Boréus 2005:111). Det är därmed av 

högsta vikt att påminna sig själv om att forskarrollen inte är objektiv utan präglas av mina 

egna antaganden, värderingar och tolkningar. Förutom att kritiskt analysera forskarjaget bör 

även det vetenskapliga området som forskaren rör sig inom granskas för att bibehålla ett 

reflexivt förhållningssätt som kan legitimera sin egen forskning och utveckla det gällande 

forskningsfältet (Bourdieu 1992:36f). Vilka är forskarens drivkrafter och varför undersöker 

forskaren detta område? Vilka drivkrafter och normer finns inom det gällande vetenskapliga 

fält som forskaren rör sig inom? Jag ämnar att besvara dessa frågor och strävar mot att behålla 

ett kritiskt perspektiv gentemot mig själv och det kulturanalytiska fältet genom hela studiens 

genomförande för att inte eventuella antaganden ska bli ett hinder för forskningens utveckling. 

När jag tar ett kliv tillbaka är det enkelt att kritisera mitt val av ämne och utformning av 

denna studie som ett direkt resultat av det kulturvetenskapliga fältet med social-

konstruktionismen som ett självklart antagande. På samma vis kan valet av att belysa 

normativa subjektsförståelser baserade på identitet härledas såväl till mina egna upplevelser av 

att vara i minoritet på grund av kön och/eller ålder inom det jag vill benämna som det 

kulturbyråkratiska arbetet med att arbeta inom kulturfältet med administrativa och 

producerande uppgifter som till det faktum att jämlikhetsintegrering och jämställdhetspolicys 

är en stor del av det arbete som jag kommer i kontakt med dagligen i de kulturbyråkratiska 

uppdrag jag tar mig an. 
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Hur än mottagare av denna studie väljer att se på min roll som determinerad utifrån 

mina egna (och andras uppfattningar om mina) subjektspositioner bör inte legitimiteten för 

studien försummas av mina egna antaganden och tolkningar av det analyserade materialet. 

Genom att sträva mot att med ett kritiskt öga granska och synliggöra min egen roll under 

studiens gång hoppas jag att mina perspektiv ska vidgas genom ett reflexion förhållningssätt, 

utan att förflytta fokus från studiens syfte till min egen reflexiva process.  

Eftersom att diskursanalysen bygger på den ontologiska grund att allt är diskursivt är 

det följaktligen omöjligt att tala om eller nå en objektiv/otolkad verklighet (Gerber, 

Gunnarsson Payne & Lundgren 2012:2f). Därmed kan jag som forskare inte studera diskursen 

”utifrån”, utan är en del av den diskurs jag själv undersöker. Forskning som rör sig inom det 

diskursteoretiska fältet handlar därmed inte om att nå en absolut sanning eftersom att denna 

är konstant föränderlig. Istället bör studien ses som en del av den studerade diskursen och som 

ett av flera möjliga resultat. Denna uppsats ämnar därmed att belysa maktförhållanden och ta 

plats i kampen om tolkningsföreträdet i det kulturpolitiska fältet (jmf. Gerber, Gunnarsson 

Payne & Lundgren 2012:3). 

Disposition 

Uppsatsens är strukturerad på följande vis; i kapitlen Mångfald i föreningsliv och näringsliv  samt 

Verkligheten och subjektet redovisas och exemplifieras resultaten av den utförda diskursanalysen av 

Betänkande av Kulturutredningen. I efterföljande kapitel Avslutande diskussion besvaras studiens 

frågeställningar, resultatet diskuteras och förslag till framtida forskning presenteras. 

Avslutningsvis följer en kort sammanfattning av hela studien. 
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Mångfald i föreningsliv och näringsliv 

I detta kapitel redovisas resultaten av den genomförda diskursanalysen av Betänkande av 

Kulturutredningen. Ur det analyserade materialet kommer enstaka nedstamp att presenteras i sin 

helhet för att exemplifiera analysens tillvägagångssätt och resultat. I det analyserade materialet 

har jag identifierat tre teman där subjektets identitet är centralt i de resonemang som förs av 

Kulturutredningen. Dessa problematiseras här under rubrikerna: Föreningslivets föryngrings-

paradox, Alla kan (och bör) bli entreprenörer samt Behovet av att argumentera för mångfald. 

Föreningslivets föryngringsparadox 

I utredningens förnyelseprogram lyfts civilsamhällets strukturella utveckling fram. Framför allt 

konstruktionen av ålder blir centralt i den problemställning som framställs. Efter en 

bakgrundspresentation med stöd i flera studier som behandlar organisering inom folkrörelser 

argumenterar texten för att ungdomar och unga vuxna föredrar informella organiserings-

former, så som exempelvis nätverk eller internetbaserade kommunikationsforum, över 

formella föreningsmedlemskap (SOU 2009:16:2, 58f). Vidare poängterar utredningen vikten 

av att internetbaserad kommunikation inte är en negativ företeelse, samtidigt som de fysiska 

mötesplatserna ses vara i huvudsakligt fokus: 

Inte heller finns det något självklart negativt samband mellan sådana kontakter 
[internetbaserade] och fysiska möten. Snarare tycks det handla om ett komplement. (SOU 
2009:16:2, 59) 

Ungdomar och unga vuxna beskrivs här inte direkt som subjekt som använder felaktiga 

metoder för kommunikation och organisering. Samtidigt finns här en antydan av 

objektifieringsprocess i form av urskiljande av vansinne (jmf. Foucault 1981) genom 

formuleringen som utgår ifrån en syn på dessa nya kontaktvägar som negativt. Det negativa 

förminskas förvisso genom argumentet att det inte är självklart. Men om vi stannar vid denna 

mening går det att utläsa att det skulle kunna finnas något ”mindre självklart” negativt 
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samband mellan det unga människor gör och det människor i andra åldersgrupper gör. 

Vidare stärker komplementargumentet åtskiljandet mellan det normativa och det icke-

normativa där de fysiska mötesplatserna görs till det primära sättet för organisering samtidigt 

som unga människors val att organisera sig blir sekundärt, det andra, i relation till det 

primära. Genom dessa uteslutande diskurser illegitimiseras subjekt som identifieras som 

ungdomar eller unga vuxna från att själva kunna göra sina egna val för kommunikation och 

organisering.  

Vid närmre läsning om organisering i civilsamhället återkommer åldersaspekten i vad jag 

identifierar som två huvudsakliga problemformuleringar i betänkandet. Den ena handlar om 

att uppmuntra och fostra det ideella engagemanget hos unga och den andra om föryngring 

som en nödvändighet för folkbildningens överlevnad. Här ser utredningen en trend där det 

uttryckligen skrivs att ”Det kan således vara de etablerade folkrörelseorganisationerna som är 

på tillbakagång” med anledning av att människor i olika åldrar organiserar sig i olika former 

(SOU 200916:2, 58). Bland andra myndigheten Ungdomsstyrelsen (idag kallad Myndigheten 

för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) beskrivs basera sina organiseringsbidrag på aktivitet 

och medlemsantal framför organisationsform i främjandet av ungdomars organisering (SOU 

2009:16:2, 67). Samtidigt framhäver utredningen EU:s gemensamma riktlinjer: 

Medlemsländerna bör därför överväga en rad olika åtgärder för att stödja och stimulera 
ungdomsorganisationerna och andra strukturer av och för ungdomar. Detta kan till exempel 
innebära att ge ekonomiskt stöd till deras verksamhet, bidra till utveckling av nya arbetsformer, 
stimulera nationella och internationella nätverk, främja ungdomars ideella engagemang samt 
undanröja hinder för sådant engagemang (SOU 2009:16:2, 68). 

På EU-nivå benämns här ungdomsorganisationer och andra strukturer av och för ungdomar. 

Antagandet att ungdomar själva ska utforma strukturerna för dessa legitimerar ungdomar, de 

perspektiv som finns hos dessa individer och indikerar att ungdomar själva kan (och kanske till 

och med bör) utforma de organisationsstrukturer som de själva kan tänkas vilja verka inom. 

Legitimeringen av unga människor i citatet ovan skiljer sig ifrån diskursen som tidigare 

presenterats, där det unga subjektets organisering görs till en abnormalitet, ett komplement till 

normativa organiseringsstrukturer. Således finns det två parallella diskurser om unga 

människor och deras organisering i utredningen. Samtidigt präglas bägge diskurserna av en 

större diskursiv kontext, konstruktionen av att det ideella engagemanget är eftersträvansvärt 

för alla, även för de som valt att inte engagera sig i folkrörelser. 
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Vidare menar Kulturutredningen att förändringar av organisationsstrukturella val inte 

nödvändigtvis hör samman med ett lägre engagemang hos dessa människor: 

Detta ska dock inte tolkas som att ungdomar i dag skulle vara mindre engagerade än tidigare 
generationer, allra minst som att de skulle vara mindre engagerade i kulturaktiviteter. Tvärtom 
finns det mycket som tyder på att civilsamhälleliga kulturaktiviteter ofta är mycket livskraftiga 
bland dagens unga, men i andra former än tidigare, såväl organisatoriskt som innehållsligt. Ofta 
kanaliseras det i tillfälliga grupper och nätverk som aldrig, eller först senare, får någon formell 
organisation. Även andra grupper, däribland personer med utländsk bakgrund kan anses 
underrepresenterade i föreningslivet samtidigt som nya aktiviteter ofta äger rum i nya former 
även i organisatoriskt hänseende. (SOU 2009:16:2, 69). 

I framställningen av civilsamhälleliga kulturaktiviteter som livskraftiga bland unga delges inte 

någon information om hur, eller av vem, dessa aktiviteter är utformade. Citatet framställer 

gruppen ungdomar som engagerade, samtidigt finns en även här en norm av formella och 

kontinuerliga organiseringsformer vilken ungdomars organisering konstrueras i relation till. I 

slutet av detta uttalande får vi veta att underrepresentationen i föreningslivet inte bara handlar 

om identitetskategorin ålder. Även personer med utländsk bakgrund uttrycks, liksom 

ungdomar, organisera sig i nya former. Åtskiljandet mellan det normativa och det icke-

normativa görs görs stundtals genom i positiva beskrivningar av de andra (unga personer och 

personer med utländsk bakgrund). Vidare finns tydligare exempel på hur dessa grupper ska 

läras att använda de system för stöd och organisering som konstrueras som normativa: 

I synnerhet unga arrangörer och arrangörer med låg utbildning eller invandrarbakgrund 
behöver också stöd i form av kontaktförmedling och kompetens i fråga om juridik och ekonomi 
samt kunskap om hur stödsystem och förvaltningar fungerar. (SOU 2009:16:2, 71) 

Här beskrivs hur EU-riktlinjer lyfter fram att ungdomar ska utforma sina egna former för 

organisering. Detta i samband med det tidigare konstaterandet att engagemanget inte hänger 

ihop med organiseringsformen blir problematiskt. Utredningen ger här uttryck för att 

lågutbildade, unga respektive arrangörer med invandrarbakgrund behöver lära sig hur 

stödsystem och förvaltningar fungerar. Den diskursiva konstruktionen av dessa grupper är 

således att de behöver förstå det normativa systemet och inkluderas i detta. Systemet i sig 

föreslås inte ses över för att kunna möta dessa gruppers behov. Vem är det som ska lära dem? 

Om vi tittar på de grupper som konstrueras i behov av att lära sig i citatet ovan kan vi se att 

det inte är unga, lågutbildade eller personer med invandrarbakgrund som är det normativa 
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subjektet i folkrörelser. Således kan vi konstatera att det handlar om en utbildad, äldre person 

utan invandrarbakgrund som ska lära de andra hur de ska organisera sig.  

I framställandet av civilsamhällets organisering uttrycks även att jämställdhetsperspektiv 

saknas i många organisationer, där vissa grupper ges ”mindre tillgång till det sociala kapital 

som aktiviteten medför” (SOU 2009:16:2, 57). Det bristande jämställdhetsperspektivet 

definierar dock inte vilka grupper det handlar om, även om det i relation till det konstruerade 

normativa subjektet som är utan invandrarbakgrund, äldre och utbildad så går det att 

spekulera i vilka normer som är rådande i det bristande jämställdhetsperspektivet som 

utredningen nämner. 

Genom att framlägga förslag som strävar mot en ökad mångfald visar Kulturutredningen 

på en medvetenhet om den sneda fördelning mellan olika grupper som kulturen grundas på 

idag. Samtidigt finns en inbyggd paradox i den problematisering som presenteras gällande en 

strävan att inkludera och engagera fler grupper i föreningslivet än de som är aktiva idag. 

Ungdomar, outbildade och utrikesfödda ska inkluderas, men inte deras tankesätt, värderingar 

och erfarenheter. När ett normativt arbetssätt för ideellt engagemang skrivs fram i 

utredningstexterna skapas ett motstånd för ”nya” gruppers sätt att engagera sig i folkrörelsen. 

Paradoxen består av å ena sidan viljan att inkludera ”nya” grupper i föreningslivet, å andra 

sidan att dessa grupper ska inkluderas på de redan inkluderades villkor. 

Alla kan (och bör) bli entreprenörer 

Vad gäller konstnärers ekonomiska förutsättningar är Kulturutredningen tydliga med att det 

inte handlar om ett ökat statligt stöd som ska till för att höja arbetsvillkoren för kulturutövare. 

Tendensen är att det ansvar som funnits inom det nationella stödsystemet förflyttats till ett 

ökat ansvar såväl för regionerna som för den enskilde konstnären.  

De som på professionell basis utövar kultur behöver kunna göra detta på ekonomiskt rimliga 
villkor. Kommittén skall därför pröva hur försörjningsmöjligheterna för kulturskapare kan 
främjas samt identifiera de åtgärder som kan bidra till ett ökat entreprenörskap och företagande 
inom kulturskapande och konstnärlig verksamhet. (SOU 2009:16:3, 199) 
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Vid en första anblick kanske en sådan förskjutning inte ses relatera till subjektets positioner, 

och benämns heller inte i sådana termer av Kulturutredningen. Jag vill hävda att det är 

centralt för att göra en sådan förändring i och med att ansvaret för att motverka de bristande 

branschstrukturerna läggs på den individuella utövaren genom att lyfta fram entreprenörskap 

som lösningen på de ekonomiska svårigheter som kulturlivet står inför. 

Giep Hagoort, professor i konst och ekonomi, var detta på spåren när han 2007 skrev: 

”Den betydelse som staten har i de strategiska konstnärliga kalkylerna och för de kreativa 

näringarna kan snart komma att ändras drastiskt” (Hagoort, 2012:54). Denna ändring 

förklarar Hagoort som ett skifte från en statlig kultur som tidigare fokuserat på konstarter till 

ett kulturperspektiv där staten främjar tvärkonstnärliga och gränsöverskridande satsningar 

som baseras på konstformer för att höja den kreativa infrastrukturen. Ideell och kommersiell 

verksamhet ses kunna gå från att vara en binär opposition till att gränserna suddas ut. 

Hagoort menar att detta ligger i linje med den europeiska synen på kultur och kreativitet 

(Hagoort 2012:54f).  

I relation till utredningens resonemang om entreprenörskap föreslås vidare förslag på att 

inrätta ett program för kreativa och kulturella näringar (SOU 2009:16:2, 333). Här menar 

utredningen att det är viktigt för näringslivsfrämjande verksamheter att öka kompetens och 

kunskap om entreprenörer inom kulturlivet och kulturföretagande (SOU 2009:16:2, 333). 

Slutligen föreslås konstnärliga utbildningar inriktas i större utsträckning mot entreprenörskap 

och företagande (SOU 2009:16:2, 333). I förslaget går konst och entreprenörskap hand i hand 

och ses som en ekonomisk förutsättning för att kunna verka ”på ekonomiskt rimliga 

villkor” (SOU 2009:16:3, 199). Samtidigt påvisar utredningen att kulturföretagare ofta inte ser 

sig själva som entreprenörer. 

Skillnaden mellan kulturföretagen och övriga företag är med andra ord på många sätt en 
attitydfråga. Konsekvensen av detta är att samhällets generella former för näringslivsutveckling – 
starta eget-kurser, affärsrådgivning etc. – sällan når kulturföretagaren. Kulturföretagarens 
självbild står i vägen. Det uppstår ofta en kulturkrock. Detta faktum har lyfts fram för särskilt 
företagsstöd för kultursektorn. (SOU 2009:16:2, 158) 

I detta citat får veta en hel del om den diskursiva konstruktionen av subjektet och dess 

möjligheter. Den som driver företag inom kultur ses hämmas av sin självbild och genom att 

stöpa kulturutövare i en företagarmall så ska de räddas från den belastning som attityden 

medför. Konstruktionen av ett subjekt som behöver räddas från sig själv relaterar till en 
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handlingsorientering som positionerar såväl författaren som övriga företagare som bättre 

vetande och kompetenta nog att förändra, och på så vis rädda, kulturutövaren. De större 

diskursiva antaganden som ligger till grund för konstruerande av ett sådant subjekt är en 

strävan från det kollektiva till det individuella, från det statliga till det privata. Detta 

positionerar kulturutövaren i en beroendeställning att behöva lära sig av ”de bättre vetande” 

för att kunna fortsätta med sin profession. Genom denna objektifieringsprocess skapar texten 

en maktrelation mellan företagare och kulturföretagare, där den senare gruppen görs till något 

annat i relation till den normativa företagaren — som inte arbetar med kultur (Foucault 

1982:777). 

Med entreprenörskap som lösning på ekonomiska förutsättningar för kulturutövare blir 

följdfrågan vilka subjekt som har möjlighet att passa in i en sådan kombinerad yrkesroll. 

Vilken bild får du upp i huvudet när du tänker på en företagare? Vilka grupper är 

representerade i en entreprenörsnorm, och hur ser möjligheterna till förebilder ut? Emma 

Stenströms skriver i sin avhandling Konstiga företag att föreställningar om konst och företag visar 

på en polaritet. Mänskligheten ställs mot civilisationen, subjektiviteten mot rationaliseringen, 

estetiken mot ekonomin etcetera. I dessa polariteter ryms även dimensioner som exempelvis 

kvinnligt mot manligt respektive höger mot vänster hjärnhalva (Stenström 2000:224). Även 

om Stenström argumenterar för att dessa polariserande föreställningar är på väg att luckras 

upp, i linje med Hagoorts resonemang, så påverkar dessa stereotyper vilka som ser sig som 

entreprenörer/företagare och konstnärer. Med utgångspunkt i Gayatri Spivaks teorier om 

representation så kan detta ses handla om vem som kan föreställa sig att vara eller bli 

entreprenör under de rådande normerna, vem som är representerad och har möjlighet att 

utifrån sin subjektsposition bli företagare (jmf. Spivak 1990:60).  

Stenström lyfter fram värderingar och kön som komponenter i företagarnormen. Jag vill 

hävda att även klasstillhörighet kan spela roll i bildandet av ett företag. Det kostar helt enkelt 

att vara företagare och bibehålla samma sociala säkerhetssystem som vid anställning genom 

aktiebolag, varpå enskild näringsverksamhet är den vanligaste företagsformen bland 

konstnärer (Konstnärsnämnden 2016). Förutom de ideologiska och ekonomiska 

förutsättningarna för detta finns även starka genusnormer inom den privata sektorn. 

Företagsekonomen Helene Ahl har jämfört beskrivningar av maskulinitet, femininet och 

entreprenörskap och menar att beskrivningarna av entreprenörskap och maskulinitet går 

hand i hand (Ahl 2006:600f). Således är entreprenören en maskulin norm, där kön och genus 
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spelar roll för kulturutövares möjlighet att passa in i den företagarroll som utredningen föreslår 

som ekonomisk lösning. 

Denna argumentation i utredningen påverkar vilka subjektspositioner som möjliggör en 

karriär som professionell kulturutövare. Klass, ideologisk positionering, genus är några 

parametrar som spelar roll i görandet av en entreprenör: där det liberala, manliga och 

maskulina subjektet med medelklassbakgrund har en mindre besvärlig subjektsposition för att 

bli entreprenör än andra subjekt. Tillämpningen av de diskursiva konstruktioner av objektet 

som görs i Kulturutredningens resonemang blundar för subjekts olika möjligheter att agera 

utifrån sina positioner genom att inte adressera denna problematik. Vidare antyder strävan 

om ett ökat entreprenörskap inom kultursektorn ett skifte inom kulturpolitiken, där ekonomin 

och entreprenörskapet inte bara ses som central — utan som avgörande för vilka 

kulturutövare som ska kunna verka professionellt. 

Behovet av att argumentera för mångfald 

Ett tredje identifierat tema i utredningstexterna är ett behov av att argumentera för mångfald 

som genomgående kommer till uttryck. Resonemanget kan se ut på följande vis: 

[…] kreativiteten, människors förmåga att se nya samband – är det som får ekonomierna att 
utvecklas. Men den förmågan, får vi förmoda, utvecklas hos människor som lever i samhällen 
som bejakar och uppmuntrar den. Sådana samhällen måste då bejaka olikheter, avvikelser, 
mångformighet och, inte minst, individens sökande efter nya sammanhang och kombinationer. 
(SOU 2009:16:1, 65) 

Olikheter hos människor ses här bli en tillgång för ekonomierna förutsatt att samhället lyckas 

uppmuntra och ta tillvara på de resurser som olikheter kan bringa i form av kreativitet. 

Mångfald konstrueras som en ekonomisk resurs vilken kan få spinn på ekonomin och är 

därmed eftersträvansvärt. Helene Egeland lyfter fram etnologen Lena Martinssons studier om 

mångfald i affärssammanhang som exempel på hur olikheter av kön, klass och etnicitet ofta 

ses på och motiveras som en ekonomisk resurs (Hegeland 2007:16). Behovet av denna typ av 

argument för ett mångsidigt samhälle bygger på en föreställning om att representation och 

delaktighet i sig har låga egenvärden i förhållanden till det ekonomiska. Det icke-normativa 
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subjektet görs till en resurs som kan nyttjas för att stärka nationens ekonomi. Vidare hänvisar 

utredningen till Thorleif  Petterssons analys som pekar på att starka frihetsvärderingar hänger 

ihop med hög levnadsstandard, samtidigt som etnisk och språklig splittring ökar i och med 

landets ökande levnadsstandard (SOU 2009:16:1, 73). Utredningens analys av detta är att 

såväl homogeniteten i det svenska samhället som den höga levnadsstandarden bidrar till 

frihetsvärderingarnas ”extremt starka position i det svenska samhället” (SOU 2009:16:1, 73). 

Denna analys ligger till grund för hur efterföljande argument för invandring utformats i 

utredningen: 

[…] det negativa sambandet mellan levnadsstandard och språklig och etniskt mångfald inte kan 
användas som argument mot fortsatt invandring. Tvärtom kan det från en strikt ekonomiskt 
position noteras att Sverige behöver en invandring för att balansera en åldrande inhemsk 
befolkning. (SOU 2009:16:1, 74) 

Här konstrueras ålder och etnicitet som en binär opposition där invandring  (av yngre 

människor) behövs för att föryngra (den svenskfödda) befolkningen. Även detta resonemang 

bygger på antagandet att ekonomisk tillväxt är målet, och ökad mångfald ett medel för att 

uppnå detta mål. Argumenten för mångfald kan till viss del liknas med de argument som 

stundtals förs för kulturell verksamhet i vid benämning, där kulturens egenvärde devalveras i 

förmån för ekonomiska argument för hur kultur kan gagna tillväxt genom t.ex. ökad 

konsumtion och hotellnätter i samband med deltagande i kulturaktiviteter. Detta sätt att se på 

såväl kulturverksamhet som mångfald som medel för tillväxt vittnar om en kapitalistisk 

grundsyn där en ökad ekonomi är målet. Ett alternativ till dessa värderingar menar Lars 

Strannegård, företagsekonom och ledamot i Kulturrådets styrelse, är ett erkännande av att 

kultur är samhällsbärande, meningsskapande och bör ses som målet — där ekonomin kan 

verka som ett verktyg för att kunna bidra till skapandet av kultur (Strannegård 2014). På 

samma vis menar jag att mångfald bör ses som ett mål, där ekonomin kan bidra till en ökad 

representation såväl inom kulturen som andra politiska områden.  
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Verkligheten och subjektet 

I följande avsnitt problematiserar jag den verklighetsbild som konstrueras i det analyserade 

materialet samt vilka konsekvenser dessa konstruktioner kan leda till inom olika 

subjektspositioner. Resultaten presenteras under rubrikerna Retoriska frågor som nulägesbeskrivning.  

Normativa föreställningar — ett dåtidsfenomen?, Det normativa subjektet och de andra samt Möjligheter till 

känslor, tankar och upplevelser. 

Retoriska frågor som nulägesbeskrivning 

Framför allt i utredningens första del, Grundanalys, använder författarna sig av retoriska frågor 

och frågeställningar för att beskriva nuläget och vilka frågeställningar som 2000-talets 

kulturpolitik behöver ta sig an. Här beskrivs strävan efter inkludering och integration i relation 

till den svenska kulturpolitiken: 

Från slutet av 1990-talet och framåt har frågor om kulturell mångfald efter hand allmänt sett 
kommit att ses som betydelsefulla för den svenska kulturpolitiken. Det beror bl.a. på att frågan 
om invandrares integration i det svenska samhället kommit att uppfattas som en kulturfråga, 
jämsides med de sociala och arbetsmarknadsmässiga förhållandena. Det kan dock ifrågasättas 
om perspektiven på kulturell mångfald har trängt in i kulturpolitiken på djupet eller bara 
adderats som ett tillägg, vid sidan av kulturpolitikens etablerade huvudspår. (SOU 2009:16:1, 
215) 

Här presenteras en möjlighet till att kunna ifrågasätta om mångfald hanterats genomgående, 

på djupet i kulturpolitiken. En sådan formulering fungerar illegitimerande mot såväl 

antagandet att mångfald har trängt in i kulturpolitiken på djupet som antagandet att det inte 

gjort det. Genom att inte besvara frågeställningen fungerar diskursens handlingsorientering 

genom att positionera Kulturutredningen i en position som är svår att bemöta då uttalandet 

inte uttryckligen tar ställning till den problematisering som presenteras. Mångfald som ett 

sidoprojekt i politiken ifrågasätts inte heller i resonemanget. Ett tydligare exempel på 
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intagandet av en sådan position genom retoriska frågeställningar görs i relation till 

bemötandet av slöjbärande subjekt i Frankrike: 

Att bära slöja är förbjudet i franska skolor. Innebär det en viktig markering av skolväsendets 
sekulära karaktär, eller majoritetens kränkning av en sedvänja? (SOU 2009:16:1, 216) 

Även om denna frågeställning vid en första anblick inte ses ta ställning till slöjförbudet i 

franska skolor visar sig diskursiva konstruktioner om religion genom ordval som ”viktig” i 

relation till ”sekularisering”. Även orden ”kränkning” och ”sedvänja” fungerar värderande. 

Denna värdering av den sekulära markeringen fungerar som en sanningskonstruktion som 

indirekt ger ett svar på den retoriska frågan. Samtidigt konstrueras slöjbärande som en 

anomali genom att förbudet anses kunna tolkas som en kränkning av en sedvänja. Ett annat 

sätt att argumentera för denna ”kränkning” är att slöjförbud är en diskriminering av 

religionstillhörighet. Genom att förminska värdet av ett sådant synsätt i citatet ovan görs 

kläder med religiös tillhörighet till det vansinniga (jmf. Foucault 1981) även om den retoriska 

formuleringen döljer antagandet något. I förlängningen blir även det slöjbärande subjektet 

vansinnigt genom att ställas i relation till det sekulära skolväsendet och den viktiga markering 

som ett slöjförbud enligt Kulturutredningen kan innebära. 

Normativa föreställningar - ett dåtidsfenomen? 

När normer inom kulturlivet, som i det exempel som presenteras nedan relateras till kön, 

behandlas i betänkandet beskrivs företeelsen som ett dåtidsfenomen där begreppet kultur gått 

från att agera som en synonym till konstnärliga uttryck  till att innefatta en kulturell identitet 4

som är konstruerad i relation till subjektspositioner (SOU 2009,16:1, 193). Utredningen 

presenterar några exempel på subjektspositioner (dessa benämns som samspelande aspekter), 

vilka är etnicitet, nationellt ursprung, språk, religion, ålder, generation, sexuell läggning och 

genus (SOU 2009:16:1, 193 & 215). Detta kan läsas som en pluralistisk tolkning av 

diskrimineringsgrunderna, där funktionsnedsättning, könsuttryck och könsidentitet uteslutits 

från exempellistan som förekommer i utredningen (jmf. Distriktsombudsmannen, 2015). 

Nedan följer ett exempel på hur konstnären och betraktaren relateras till kön i imperativ: 

 I utredningstexten används här begreppet konst, där min tolkning av detta ordval är att författarna avser samtliga konstarter.4
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Det moderna projektets viktigaste bärare, dess kärntrupper – i stor utsträckning vita, 
medelålders heterosexuella män – hade i hög grad monopol på skaparrollen medan andra 
hänvisats till rollen av passiv publik. Kulturpubliken har under hela perioden dominerats av 
kvinnor. Med upplösningen av denna tidigare självklara normalitet öppnades en dörr för alla 
dem som befunnit sig i den moderna normalitetens marginaler. (SOU 2009:16:1, 193) 

Denna historiebeskrivning delar upp män och kvinnor som skapare respektive åhörare . 

Subjektet kvinna konstrueras som passivt vilket ger rollen som åhörare en förminskad 

möjlighet till agerande. Subjektspositionen kvinna blir här en avvikare från det normativa, 

aktiva och maskulina subjektet: mannen. Denna presentation av historien är problematisk då 

den lyfter fram ett binärt motståndsförhållande och maktrelation mellan subjekten man och 

kvinna/andra. Men framför allt relaterar beskrivningen till en ”upplösning” av dessa normer, 

där patriarkala strukturer i kulturlivet framställs som upplösta och obefintliga.  

Längre fram i detta resonemang lyfter Kulturutredningen fram hur det normkritiska 

projektet presenterat alternativ till beskrivningen av Sverige som homogent: 

Även Sveriges historiska homogenitet ifrågasätts i allt högre grad. Såväl i den akademiska 
forskningen som i kulturlivet framträder en bild av ett Sverige som aldrig har varit helt 
homogent. Den svenska historien rymmer fler berättelser än de som tidigare erkänts. Inte minst 
har Sverige nu börjat erkänna de nationella minoriteternas och minoritetsspråkens roll i vår 
gemensamma historia. Delar av befolkningen har också alltid haft sin bakgrund utanför rikets 
gränser. Inte heller existensen av en svenskhet utanför landets gränser är någonting nytt. (SOU 
2009:16:1, 194) 

Definitionen av den nationella identifikationen luckras här upp samtidigt som parallella 

historiebeskrivningar till den homogena konstrueras i relation till denna. I betänkandet görs 

det heterogena Sverige i relation till det erkända, homogena Sverige vilket positionerar subjekt 

i relation till det normativa, erkända, homogena. Tillämpningen av dessa konstruktioner 

innebär att icke-normativa subjekt kan tala och delge sina historier i relation till det normativa 

subjektets erkända historiebeskrivning. Vidare leder detta resonemang till en normativ 

historiebeskrivning av könade maktrelationer där åskådliggörandet beskrivs ske i nutid, vilket 

förminskar de könade maktrelationernas existens efter att homogeniteten börjat ifrågasättas. 
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Det normativa subjektet och de andra 

Diskurser kring identitet som kommer till uttryck i det analyserade materialet konstrueras, 

enligt analysen i de två föregående underrubrikerna i detta kapitel i relation till en 

konstruktion av ett normativt subjekt. Unga och gamla, utlandsfödda och religiösa, feminina 

och lågutbildade subjekt skapas i texten utifrån en konstruktion av det normativa subjektet 

som medelålders, vitt, sekulärt, maskulint och med högre utbildning. Trots att texten i stor 

utsträckning belyser vikten av att integrera mångfald på djupet inom alla delar av 

kulturpolitiken visar analysen en föreställning om subjekt som normativa respektive icke-

normativa och i relation till varandra. Genom dessa åtskiljande mekanismer objektifieras de 

subjekt som inte framställs som normativa och skapar maktrelationer där handlingsutrymmet 

för subjekt i underrepresenterade subjektspositioner minskar (jmf. Foucault 1982:789). 

Konstruktionerna erbjuder positioneringar av subjektet inom och utanför en majoritets-

norm, där utanförskapet skapar en besvärlighet för dessa subjekt och deras möjlighet till 

agerande. Det normativa subjektet dikterar villkoren för hur kulturpolitiken styrs samtidigt 

som de andra ska integreras för att uppnå en ökad mångfald — på det normativa subjektets 

villkor. Detta kan länkas till en större diskurs där inkludering uppmuntras så länge inte 

värderingar, tillvägagångssätt och normer förändras för den makthavande gruppen. Till grund 

för ett sådant förhållningssätt ligger en föreställning om att den makthavande gruppen vet 

bättre än de som ska integreras i kulturlivet och således följer med denna föreställning en idé 

om att de som ska integreras måste lära sig hur kulturen är och fungerar. Maktförhållandet 

mellan normen och icke-normens värderingar och åsikter osynliggör de intersubjektiva 

uppfattningar av rätt och fel, sant och falskt som bidrar till skapandet av kulturpolitiken. 

Således blir framställningen av de andra i relation till det normativa subjektet ett sätt att 

upprätthålla de maktsystem som är rådande i kulturpolitiken utan att öppet exkludera 

människor som inte blir hörda i kulturpolitiken idag. Genom att devalvera värderingar och 

åsikter som uttrycks från icke-normativa subjektspositioner förstärker Kulturutredningen sin 

egen positionering som inkluderade och bättre vetande. 
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Möjligheter till känslor, tankar och upplevelser 

Willig menar att det är viktigt att i analysen inte bara titta på de diskursiva konstruktioner som 

kommer till uttryck och hur de positionerar författaren, omvärlden och olika subjekt — utan 

att även belysa vad som kan kännas, tänkas och upplevas utifrån olika subjektspositioner 

(Willig 2008:117). I och med att utgångspunkten för denna studie är att subjektet inte är 

determinerat av sin position är det viktigt att belysa att denna avslutande analysnivå är 

spekulativ: jag ämnar här att utreda vilka konsekvenser för känslor, tankar och upplevelser 

som konstruktioner av subjektet kan leda till i på individnivå för de positioner som framställs 

som icke-normativa i det analyserade materialet. Följaktligen är det omöjligt att i denna 

analys dra slutsatser om vad olika subjekt faktiskt känner, tänker och upplever i sina liv (Willig 

2008:122). 

Utifrån Staunæs begrepp besvärlighet blir vissa subjektspositioner mer problematiska än 

andra (Staunæs. Ur de föreställningar kring normer och metoder för inkludering som 

dekonstruerats i denna analys skapas en besvärlighet för de subjektspositioner som ska 

inkluderas för att nå en ökad mångfald. Unga, lågutbildade, utlandsfödda, icke-män (listan 

kan göras lång i relation till det normativa subjektet) ska uttryckligen integreras och delta 

inom kulturens alla områden för att uppnå en kulturell mångfald, men bedömas på de villkor 

som dikteras av det normativa subjektet. Således sker en form av omyndigförklarande av 

åsikter, värderingar och ”kunskap” som kan påverka möjligheten för dessa subjekt att ta sig in i 

kulturlivet. De platser som erbjuds är villkorade, varpå subjektet som ska ändra 

representationen kan välja att anpassa sig efter de rådande normerna — med följd att 

subjektets handlingsutrymme minskas och således kan skapa ett begränsat utrymme för vilka 

tankar och känslor som normen tillåter subjektet att uttrycka.  

Vidare kan inkludering av underrepresenterade subjektspositioner skapa en distans till det 

underrepresenterade subjektets egen identitet där den rådande position som subjektet 

representerar generaliseras av såväl subjektet själv som dess omgivning (Spivak 1990:60). 

Denna typ av generalisering kan leda till en känsla av, och beteende ur, självcensur för 

subjektet. Utöver att anpassa sig till det normativa subjektets verklighet antas subjektet, av sig 

själv och andra, representera den subjektsposition som denne representerar i sammanhanget. 

Då subjektet skapas i relation till en mängd subjektspositioner och dess intersektioner kan en 
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följd av detta bli att subjektet känner att vissa värderingar, åsikter och erfarenheter värderas 

högre än andra. Således ges det icke-normativa och underrepresenterade subjektet inte 

möjlighet att uppleva, känna och tänka i samma utsträckning som det normativa subjektet - 

det som inte behöver representera något eller någon annat än sig själv. 
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Avslutande diskussion 

Studiens syfte har varit att undersöka vilka subjektspositioner som kommer till uttryck i 

Betänkande av Kulturutredningen (SOU 2009:16). Undersökningens ämnade att besvara 

frågeställningarna: Hur konstrueras subjekt i texten? Vilka begränsningar och möjligheter 

tillskrivs de olika subjektspositionerna?  

Resultatet visar att subjekt i olika positioner konstrueras i relation till en målsättning om 

kulturell mångfald med olika inkluderingsprojekt som sammantaget ska svara för 

kulturpolitiken i stort. Underrepresentationer av de identiteter som ligger till grund för 

diskrimineringslagstiftningen konstrueras i relation till ett representerat, normativt subjekt. 

Studien visar en föreställning om att underrepresenterade subjektspositioner ska integreras i 

kulturpolitiken på villkor som definieras av de subjekt som redan är inkluderade i kulturlivet. 

I det analyserade materialet konstrueras en bild av ett normativt subjekt som maskulint, 

medelålders, fött i Sverige, högutbildat och sekulariserat. Det normativa subjektet kommer till 

uttryck genom såväl direkta problematiseringar av mångfald och representation som genom 

de verklighetsbeskrivningar och förnyelseförslag som Kulturutredningen presenterar i 

betänkandet. Analysens resultat tyder på att individer som tillhör en överrepresentation ges 

större handlingsutrymme än de individer som befinner sig i underrepresenterade 

subjektspositioner. Vidare pekar resultatet mot en inbyggd subjektsbegränsning i 

inkluderingsprojektet, där underrepresentation leder till ett förminskat handlingsutrymme för 

det icke-normativa subjektet. En underrepresenterad subjektsposition är följaktligen begränsat 

av både maktrelationen till det normativa subjektet och genom den representation som 

censurerar delar av subjektet som individ.  

Görandet av mångfald i text blir problematiskt när subjektspositioner ska kokas ner till 

generaliseringar för att kunna kartlägga på vilka punkter kulturpolitiken ska rikta specifika 

insatser. Den kulturella mångfald som utredningen ämnar att förslå metoder för att uppnå 

fäller stundtals krokben för sig själv genom att reproducera normativa föreställningar och 

maktförhållanden mellan olika subjektspositioner. Samtidigt är min erfarenhet att det sällan är 

effektivt att definiera de icke-inkluderade i en inkluderingsprocess. Här skulle utredningen 

kunna lägga ytterligare fokus på att identifiera, problematisera och kritisera det normativa 
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subjektet som istället framställs som en relativt oproblematisk subjektsposition i 

utredningstexterna — i alla fall sedan homogeniteten börjat kritiseras i större utsträckning. 

Efter genomförandet av denna studie har jag några förslag på hur subjektsförståelser i 

kulturpolitiken skulle kunna undersökas i framtiden. Ett intressant fokus hade varit att titta på  

om diskurser kring mångfald och identitet förändras från utredning till proposition. Vidare 

skulle det vara intressant att titta på specifika subjektspositioner inom kulturpolitiken, hur t.ex. 

konstruktionen av funktionalitet ser ut i politiska dokument. Ett annat uppslag skulle kunna 

vara att titta på hur olika subjektspositioner representeras bland politiker och anställda på 

kulturdepartementet och myndigheterna under departementet. Med längre tidsram hade det 

varit intressant att göra en större och mer omfattande komparativ studie mellan 

subjektsförståelser i olika kulturutredningar. 

Jag vill slutligen skriva litet om Kulturutredningens uppdrag. I materialet som skulle svara 

på uppgiften att ”utifrån kulturens egenvärde göra en samlad analys av kulturpolitiken, dess 

inriktning och arbetsformer” (Kommittédirektiv 2007:99) kommer det förstås att vara omöjligt 

att täcka in hela kulturen i Sverige. Delar av kulturlivet hamnar, och kommer att framöver att 

hamna, utanför kulturpolitikens räckvidd. Även om kulturpolitiken svarar på hur kulturlivet 

ska uppnå en jämnare representation finns således en mängd kultur som, åtminstone direkt, 

inte påverkas av kulturpolitiska mål, åtgärder och krav. Samtidigt ger David Karlssons 

formulering kring kulturpolitikens begränsningar hopp om att förändring kan ske även 

utanför kulturpolitikens ramar. 

Kulturen är större än kulturpolitiken. Men även politiken är större än kulturpolitiken. (Karlsson 
2010:211) 
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Sammanfattning 

Studiens syfte har varit att undersöka vilka subjektspositioner som kommer till uttryck i 

Betänkande av Kulturutredningen (SOU 2009:16). Undersökningens ämnade att besvara 

frågeställningarna: Hur konstrueras subjekt i texten? Vilka begränsningar och möjligheter 

tillskrivs de olika subjektspositionerna? 

Denna studie är en foucauldianskinspirerad diskursanalys av Betänkande av Kulturutredningen 

(SOU 2009:16). De teoretiska utgångspunkterna för analysen har varit diskursteori, 

subjektivitet, intersektionalitet och representation. Resultatet visar att subjekt i olika positioner 

konstrueras i relation till såväl en målsättning om kulturell mångfald som till en konstruktion 

av ett normativt subjekt som maskulint, sekulariserat, medelålders, fött i Sverige och 

högutbildat. Vidare pekar studiens resultat på att individer som tillhör en överrepresentation 

ges större handlingsutrymme än de individer som befinner sig i underrepresenterade 

subjektspositioner. Resultatet visar en inbyggd subjektsbegränsning i inkluderingsprojektet, där 

underrepresentation leder till ett förminskat handlingsutrymme för det icke-normativa 

subjektet. Avslutningsvis visar studien en föreställning om att underrepresenterade identiteter 

ska integreras i kulturpolitiken på villkor som definieras av de subjekt som redan är 

inkluderade i kulturlivet. 
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