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ABSTRACT 
 
Swedish title När kultur var i rörelse. Kulturbegreppets förändring under sextiotalet, speglad  
                       genom tidskriften Ord&Bild. 
English title  When culture was in progress. The concept of culture and its changes during the   
                      1960s, reflected through the periodical Ord&Bild.  
Author  My Klockar Linder 
 
The aim of this thesis is to analyse and problematize the concept of culture and its changes 
during the 1960s. By examining articles out of the periodical Ord&Bild 1962-1972, I show 
how an aesthetically marked concept, closely related to the concept of art, changes into an 
anthropological perspective where attention is drawn to the social, economical, political and 
ideological aspects. This change is viewed in relation to the works of three prominent cultural 
theorists from the 1960s: Raymond Williams, Marshall McLuhan and Herbert Marcuse.  
    The change that the concept of culture undergoes can be illuminated in several ways. 
Epistemologically questions of art, its objectivity and relation to reality, are replaced by 
questions of the function of art and of its role as reproducing ideas and norms of a bourgeois 
society. Economical and social aspects are used as critical factors in discussing the role and 
conception of culture, a perspective that gives the discussion a political and ideological edge. 
Another related track of change is that attention is brought to the relationship between culture 
as norms and values and culture as art, also known as “high culture”. This means that the idea 
of an universal culture is criticized for its excluding tendencies. By the end of the decade, the 
concept of culture has lost its universal meaning and is, among other things, used to endorse 
and emphasize a specific identity. Culture is key concept in a critical discussion about society 
and is also seen as a way of changing this society. Culture can then be viewed as a “concept 
of struggle”.  
    The change that the concept of culture goes through is related to changes in the society as a 
whole, as well as to underlying ideas and visions about the society. The change must not be 
understood as a consequence of the political escalation during the 1960s, but is to be seen as a 
development parallel to this radicalization of society.  
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INLEDNING 
 

Vårt murkna samhälle byggs upp av sina mellanväggar. Det finns fack för revolt, fack för protest, 
fack för konsthistoria, fack för litteratur, fack för konst. Så länge vi rör oss inom dessa fack hotar 
vi inte det bestående. Revolten hålls inom sina väggar.1

 
Det finns vissa vedertagna sätt att tala om sextiotalet. En rad ord, föreställningar och begrepp 
tycks ha etsat sig fast och blivit en ofrånkomlig del av denna tid. Två föreställningar utgör på 
var sitt sätt utgångspunkt för denna undersökning. Den första är att sextiotalet innebar en 
övergång från det estetiska till det politiska.2 Den andra är att kulturbegreppet förändrades. 
    Kulturbegreppet omtalas vanligen i bestämd form singular. Detta ger intryck av enighet 
rörande begreppets definition och termens användningsområden. Ingenting kunde vara mer 
felaktigt. Kulturbegreppet är, för det första, inte ett begrepp som låter sig definieras. Man kan 
närma sig det, försöka ringa in det och sträva efter att ge det ökad precision. Men att definiera 
det, att en gång för alla fastställa dess betydelse, vore lika ointressant som ogenomförbart.  
    Kulturbegreppet är, för det andra, inte att förstå som ett begrepp. Begreppet kan grovt delas 
in i två: ett traditionellt/estetiskt och ett antropologiskt/sociologiskt.3 Man kan uttrycka det 
som att ett smalt och värderande begrepp, nära relaterat till konstbegreppet, existerar jämte ett 
brett och beskrivande. Inom kulturbegreppet möts och krockar olika principer: beskrivningen 
står mot värderandet, betonandet av det eviga och universella står mot betonandet av det 
partikuljära och unika. Kulturbegreppet är därmed ett begrepp präglat av såväl yttre som inre 
spänningar.  
    I skärningspunkten mellan det problematiska kulturbegreppet och det mytiska sextiotalet 
har denna uppsats uppstått. Sextiotalet framstår, i Sverige såväl som internationellt, som det 
decennium då kulturbegreppet var i omvandling. Istället för att, som tidigare, beteckna det 
universella och för alla människor gemensamma, kom kultur bland annat att handla om 
bekräftandet eller bejakandet av en specifik identitet.4 Under sextiotalet genomgår 
kulturbegreppet en förändringsprocess som kan kopplas till en rad nya värderingar, 
föreställningar och idéer i samhället. När Jan Myrdal i citatet ovan kritiserar det samhälle som 
byggs upp av sina mellanväggar, är hans formulering talande för denna utveckling. Varför, 
och på vilket sätt, är det upp till denna undersökning att förklara. 
 
Syfte, tes och frågeställning 
Syftet med denna undersökning är att analysera och problematisera kulturbegreppets 
förändring under sextiotalet. I litteraturen konstateras ofta att en förändring ägde rum5, men 

                                                 
1 Jan Myrdal, ” Inför ditt ansikte” i Ord&Bild nr. 7/1968, s. 613. 
2 För diskussion om vad denna innebär, se denna uppsats s. 28f. 
3 Lars-Olof Åhlberg; ”Om kulturbegreppet” i Hälsosamma tankar (Nora 1995), s. 169. 
4 Terry Eagleton, En essä om kultur (Göteborg 2001), s. 52. 
5 Se ex. Sven Nilsson, ”Den kulturpolitiska debatten under 60-talet” i Erik Gamby, Idéer i kulturpolitiken. 
Studier utgivna av Kulturrådet (Stockholm 1970), Tomas Forser & Per Arne Tjäder, ”Strömkantringarnas tid – 
1960-talets debatt och nya prosa” i Den svenska litteraturen 3 (Stockholm 1999), s. 371, 375; Birgitta Jansson, 
Trolösheten (Uppsala 1984), s. 29ff. Eagleton bekräftar att denna förändring inte enbart äger rum i en svensk 
kontext utan är någonting som kulturbegreppet i allmänhet genomgår, se Eagleton, s. 52. 
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hur denna begreppsförändring såg ut och gick till har inte varit föremål för närmare analys. 
Genom analys av tidskriften Ord&Bild, en väletablerad kulturtidskrift som vid sextiotalets 
mitt genomgår en markant och omdebatterad förändring,6 syftar föreliggande undersökning 
till att fylla denna lucka.   
    En vanlig tes är att sextiotalet innebar en övergång från det estetiska till det politiska.7 
Överfört på frågan om kulturbegreppets förändring kan detta inge uppfattningen att kultur 
blev en fråga om konstens roll i samhället, om dess politiska och revolutionära potential och 
om konstnärens samhällsansvar. Detta är en del av utvecklingen, men det vore missledande att 
betrakta det som den enda. Sextiotalet innebar att hela begreppet kultur problematiserades, att 
det vidgades och fick betydelser som ligger utanför konstens och estetikens snäva ramar. 
    Undersökningens övergripande frågeställning är hur kulturbegreppets förändring såg ut och 
vad den egentligen innebar. Detta kan delas upp i en rad delfrågeställningar: hur kan 
förändringen beskrivas och beläggas? Vilket innehåll ges begreppet och vilka föreställningar 
och idéer ligger bakom? Hur kan sextiotalets förändrade kulturbegrepp förstås när det 
placeras i ett begreppshistoriskt perspektiv? 
    Undersökningen utgår från tesen att när ”det politiska sextiotalet” kulminerar framåt 1968-
69 har en betydande förändring redan skett i fråga om kulturbegreppet. Kulturbegreppets 
förändring sker parallellt med den politiska radikalisering som äger rum från 1965 och 
framåt8, och ska inte betraktas som en konsekvens av det röda, politiska sextiotalet.  
 
Avgränsning och material 
Undersökningen struktureras utifrån två avgränsningar, en i fråga om tid och en i fråga om 
material. Analysen grundar sig på ett urval artiklar ur tidskriften Ord&Bild från årgångarna 
1962-1972.9 Avgränsningen i tid motiveras som följer: 1962 utkom Bengt Nermans 
Demokratins kultursyn, som tillsammans Ulf Lindes Spejare från 1960 utgjorde startskott för 
sextiotalets radikaliserade kulturdebatt. Tio år senare, 1972, utkom Kulturrådets Ny 
Kulturpolitik där ett nytt kulturbegrepp tydligt kan urskiljas.10  

                                                 
6 Forser & Tjäder, s. 379; se även materialavsnittet i denna uppsats. 
7 I essän ”Allt var liksom i rörelse” opponerar sig Leif Nylén mot denna uppdelning och menar att sextiotalet 
snarare kännetecknas av en dynamisk som dialektisk kontinuitet. Han är dock inte konsekvent eftersom han i 
boken Den öppna konsten menar att det verkligen går att se en brytpunkt år 1965. Samtidigt menar han att 
sextiotalet präglas av tre huvudsakliga skeden, som ständigt överlappar och sammanblandas med varandra. Se 
Leif Nylén, ”Allt var liksom i rörelse” i 60-talets två ansikten (Jönköping 1996), s. 21 samt Den öppna konsten 
(Stockholm 1998), s. 16f. 
8 Jfr Kjell Östberg, 1968 när allting var i rörelse (Stockholm 2002), s. 61f. 
9 I sammanhanget bör påpekas att ”sextiotalet” inte är att förstå enbart som det decennium som sträcker sig 
mellan 1960-69. ”Sextiotalet” handlar framför allt om ett antal händelser och idéströmningar, vilket gör att det 
sträcker sig från mitten av femtiotalet till mitten av sjuttiotalet. Se Lena Lennerhed, ”Det är rätt att göra uppror!” 
i Nils Runeby, Framstegets arvtagare (Stockholm 1998), s. 194f; jfr även Östberg, s. 22. 
10 I Kulturrådets rapport konstateras att rådets arbete påverkats av de förändringar som under sextiotalet skett i 
fråga om kulturbegreppet. Dock påpekas att den centrala frågan inte är definitionen av kulturbegreppet utan 
snarare avgränsningen av det kulturpolitiska området. Frågan är om man så enkelt kan göra denna åtskillnad – 
för vad grundar sig avgränsningen av det kulturpolitiska området på om inte hur kulturbegreppet definieras? 
Dessutom är Kulturrådet en av de instanser som i sin verksamhet faktiskt är i behov av en praktiskt fungerande – 
dvs. smal – definition av kultur, då deras rapport ligger till underlag för fördelningen av medel etc. I själva 
verket bidrar Kulturrådet i högsta grad inte bara till att definiera kulturbegreppet utan även till att legitimera 
denna definition. Se Kulturrådet, Ny Kulturpolitik. Nuläge och förslag. SOU1972:66 (Stockholm 1972), s. 168f. 
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    I materialvalet finns en svaghet som samtidigt är undersökningens styrka. Ofta blir en rad 
verk utnämnda som representanter för en viss företeelse. När det gäller sextiotalets förändrade 
kulturbegrepp skulle dessa verk med största säkerhet bli Spejare, Demokratins kultursyn samt 
Olle Svennings och Nordal Åkermans En socialistisk kultursyn (1966). För den senare delen 
av sextiotalet finns ingen lika tydlig representant men tänkbar vore Göran Palms 
Indoktrineringen i Sverige från 1968. 
    Med en tidskrift som källmaterial blir det annorlunda. Istället för att tolka ett antal 
representativa verk kan man i tidskriftens löpande årgångar urskilja såväl kontinuitet som 
diskontinuitet. Här är det inte så mycket de uppenbara motsättningarna som är intressanta utan 
snarare de ibland obetydliga glidningarna – som innan man vet ordet av har utvecklats till 
verkliga förskjutningar.  
    Att analysera tidskriftsartiklar innebär att förhålla sig till ett fragmentariskt och på flera sätt 
problematiskt material. Till skillnad från debattböckerna, som uttrycker synpunkter som de 
facto tillhör författaren, är det relativt sällan som en tidskriftsartikel uttrycker en klart 
formulerad åsikt. Artiklarna är snarare av det refererande och beskrivande slaget. Detta gör 
artiklarna extra intressanta att analysera, eftersom denna skenbara neutralitet innebär att ett 
nytt kulturbegrepp kan ta sig in i debatten ”i smyg” för att sedan bita sig fast.  Vidare kan 
tidskrifter betraktas som ett collage där de olika artiklarna genom tidskriftens givna form 
sammangår i en helhet. För analysens del innebär detta en ständig balansgång, där betonandet 
av en- och helheten ställs mot betydelsen av att vara öppen för nyanser och viktiga, om än 
avvikande aspekter. 
    Ovan sagda innebär att undersökningens fokus ligger på tidskriften som helhet och inte på 
de enskilda aktörerna. Artikelförfattarna presenteras vid namn men i övrigt är deras bakgrund 
och position i sextiotalets kulturdebatt av underordnad betydelse. Av denna anledning, samt 
på grund av de källkritiska problem som aktualiseras, har intervjumaterial undvikits.  
  
Material: tidskriften Ord&Bild11

Kulturbegreppets förändring ska i denna uppsats speglas genom tidskriften Ord&Bild. 
Ord&Bild grundades 1892 och var en väletablerad kulturtidskrift som under sextiotalet 
genomgick en påtaglig kursändring. Från att under lång tid ha varit något av en 
konservatismens högborg och hemvist för en ”smalspårig finkultur”12 utgjorde Ord&Bild 

                                                                                                                                                         
    Den tidsmässiga avgränsningen är även intressant eftersom sextiotalet kan betraktas som en vattendelare, som 
brytpunkten mellan modernism och postmodernism. Detta är en aspekt som denna undersökning inte kommer att 
dra några större växlar på. Likväl är den viktig eftersom postmodernismen innebär att ”de stora berättelserna” 
ifrågasätts och världsbilden blir en fragmenterad sådan. Detta märks inte minst inom kulturbegreppet. Med 
postmodernismen blir ”kultur” en alltmer splittrad företeelse. Fokus riktas mot individen och identitetsfrågor blir 
allt viktigare. Identitetsaspekten av kulturbegreppet är således någonting som får sitt stora genomslag i och med 
postmodernismen. För utförligare diskussion om postmodernism och identitetskultur, se Eagleton, s. 67-105.  
11 Namnet Ord&Bild förekommer i tidskriften själv såväl som i den omgivande litteraturen varierande sär- och 
hopskrivet samt med stora eller små begynnelsebokstäver. I denna uppsats skrivs namnet företrädesvis ihop och 
med stora begynnelsebokstäver. Undantag görs för de citerade stycken där namnet skrivs på annat sätt.  
12 Ord&Bild antologi (Stockholm 1984), inledning av Eva Adolfsson, s. 9. Den konservativa, finkulturella 
hållningen uppstod dock inte förrän under 30-talet. När Ord&Bild grundades 1892 präglades den av 1890-talets 
radikala anda. Tidskriften var bland annat organ för de litterära nittiotalisterna, till vilka Fröding och Heidenstam 
räknas. Att tidskriften med tiden kom att bli alltmer kulturkonservativ har förmodligen att göra med att dess 
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under sextiotalets andra hälft, under ledning av redaktörerna Lars Bäckström och Lars 
Bjurman, forum för radikal samhällstillvänd debatt. På tidskriftens sidor möttes och samsades 
könsrollsdebatter och sexualfrågor, tredje världen-diskussioner och strukturalistiska inlägg. 
Ord&Bild bidrog därmed till att aktualisera tankeströmningar som marxism, feminism och 
strukturalism i Sverige.13  
    Under den senare delen av sextiotalet fick tidskriften den image den skulle bära med sig in i 
sjuttiotalet. Det var dock ingen konfliktfri image som uppstod. Å ena sidan beskrivs det sena 
sextiotalet som en ”tidskriftens moderna storhetstid”14, å andra sidan var många skarpt 
kritiska till den vändning som tidskriften tog.15 För det är en ren och skär kursändring som 
tidskriften genomgår, det märks med all tydlighet vid systematisk genomläsning av 
sextiotalets nummer.  
    Nu handlar inte denna undersökning primärt om Ord&Bild. Det är kulturbegreppet som står 
i centrum. Däremot torde Ord&Bild vara illustrativt som undersökningsmaterial, dels med 
tanke på tidskriftens historia och dels med tanke på den plötsliga, konfliktladdade vändning 
den tog. Att göra en undersökning av kulturbegreppets förändring under sextiotalet utifrån 
Ord&Bild blir intressant just därför att tidskriften vilar på en stark kulturkonservativ tradition, 
och för att den gör en omsvängning som både av samtida och senare generationer uppfattas 
som dramatisk. Kulturbegreppets ”poler” framträder tydligt samtidigt som denna förändring 
bär på en djup komplexitet. Man kan uttrycka det som att tidskriften i och med sin 
radikalisering är ett led i en utveckling som den själv driver och rider på. 
    
Litteratur och tidigare forskning 
Att kulturbegreppet förändrades under sextiotalet är en vedertagen uppfattning inom 
forskning och litteratur som behandlar denna tid. Förändringen ska bland annat ha yttrat sig i 
kritiken mot kulturens etablerade institutioner, i ifrågasättandet av den traditionella 
(fin)kulturen och dess kanon16 samt i försök att påvisa och förstärka kopplingen mellan kultur 
och politik och betrakta dem som en odelbar helhet.17 Det finns dock ingen undersökning som 
närmare granskar denna förändring, som sätter kulturbegreppet under lupp och försöker 
anlägga ett helhetsperspektiv på dess utveckling under decenniet.18  

                                                                                                                                                         
grundare, Karl Wåhlin, satt kvar som redaktör till slutet av 30-talet och under denna tid kom att bli något av 
kulturarvets bevarare.  
13 Johan Öberg, ”Texter från en utställning” i Tecken i tiden (Stockholm 1994), s. 112. 
14 David Karlsson, ”men nu då” i Per Wirtén (red.) vi som inte var med – en orättvis betraktelse över sextiotalet 
(Stockholm 1999), s. 27. 
15 Se ex. Thure Stenström, ”Ord & Bild under 90 år” i Svenska Dagbladet 1984-12-04. 
16 och, i anslutning till detta, försök att lansera alternativa kulturformer och, må vara oavsiktligt, upprätta en 
alternativ kanon. 
17 ex. debattböcker som En socialistisk kultursyn eller Raymond Williams verk.  
18 Närmast i detta avseende kommer Sven Nilssons ”Den kulturpolitiska debatten under 1960-talet” där 
kulturbegreppet blir en ofrånkomlig del av resonemanget. Det finns dock skäl att förhålla sig kritisk till Nilssons 
undersökning. Tillkommen 1970 ligger den tidsmässigt alltför nära för att kunna ha distans till och perspektiv på 
händelseförloppet – tvärtom redogör Nilsson för en delvis ännu pågående process. Dessutom var Nilsson själv 
aktör i det skeende han beskriver, vilket aktualiserar kraven på källkritik. Vidare ingår texten inte i ett 
vetenskapligt utan i ett politiskt sammanhang, då den är en delstudie i förberedelserna för Kulturrådets 
betänkande om kulturpolitiken. Detta gör att dess utgångsläge och perspektiv blir annorlunda, liksom att 
begreppsproblematiken inte behandlas på djupet.  
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    Annars har sextiotalet under det senaste tiotalet år varit ett hett forskningsämne och föremål 
för flertalet vetenskapliga analyser: allt från sextiotalets universitetsreformer och 
studentrevolter till sexliberalismen, trolösheten och sextiotalets nya rörelsekultur har täckts.19 
Flera av dessa studier laborerar, explicit eller implicit, med ett kulturbegrepp i förändring.  
    Varför föreligger då ingen mer omfattande undersökning av kulturbegreppets förändring 
under sextiotalet? De undersökningar som faktiskt finns, som var för sig behandlar en liten del 
av detta större forskningssammanhang, arbetar utifrån tydliga avgränsningar som gör att de 
inte behöver behandla och analysera kulturbegreppet på djupet. Dessa undersökningar kan 
exempelvis ha kulturpolitisk eller konstnärlig inriktning. Till de förra hör Sven Nilssons ”Den 
kulturpolitiska debatten under 1960-talet” ur Idéer i kulturpolitiken. Studier utgivna av 
Kulturrådet (1970), Vägen till kulturpolitiken (1981) och Kulturens nya vägar (2003). 
Kulturens nya vägar innehåller även en teoretisk del där kulturbegreppet översiktligt 
behandlas.20 Även Anders Frenander sysselsätter sig med kulturpolitik och kulturproblematik 
i Kulturen som kulturpolitikens stora problem (2005).21 Till de senare undersökningarna, som 
på olika sätt behandlar konsten och sextiotalets förändrade konstsyn, hör Leif Nyléns Den 
öppna konsten (1998), Folke Edwards Från modernism till postmodernism (2000) och Bengt 
Olvångs Våga se! (1983).  
    Det finns även en rad undersökningar och presentationer av sextiotalets debatter som på 
olika sätt hör hemma inom kulturbegreppsproblematiken: Karl-Erik Lagerlöfs 
Strömkantringens år och andra essäer om den nya litteraturen (1975), Birgitta Janssons 
Trolösheten (1981), Åke Lundqvists Från sextital till åttital (1981) eller Anders Frenanders 
Debattens vågor (1999). Utan att fokusera särskilt på kulturbegreppet medverkar dessa 
framställningar till förståelsen för de sammanhang som begreppets förändring äger rum i. Här 
bör även nämnas Kjell Jonssons essä ”Vad var otryck?” i Populära fiktioner (2000), som 
behandlar det tidiga sextiotalets debatt om kulturdemokrati och masskulturideologi. 
    Litteraturen som explicit behandlar kulturbegreppet är lika stor som den är spretig. Bland 
de titlar som används i denna undersökning kan nämnas Ästhetische Grundbegriffe (2001), 
antologin Kulturbegrebets kulturhistorie (1988), “Om kulturbegreppet” (1995) av Lars-Olof 

                                                 
19 Se Sven-Olof Josefsson, Året var 1968. Universitetskris och studentrevolt i Stockholm och Lund (Stockholm 
1996); Lena Lennerhed, Frihet att njuta (Stockholm 1994); Birgitta Jansson, Trolösheten – en studie i svensk 
kulturdebatt och skönlitteratur under tidigt 1960-tal (Uppsala 1984); Kim Salomon, Rebeller i takt med tiden. 
FNL-rörelsen och 60-talets politiska ritualer (Stockholm 1996); Kjell Östberg, 1968 när allting var i rörelse 
(Stockholm 2002). 
20 Nilssons genomgång lider dock av en rad brister och ofullständigheter. Avsnittet inleds exempelvis med 
hänvisning till Kroebers och Kluckhohns bok om kulturbegreppet och dess olika definitioner som, enligt 
Nilsson, gavs ut ”redan” 1962. Dock nämns inte att detta författarpar gav ut en bok om olika kulturdefinitioner 
hela tio år tidigare, dvs. 1952. Se Nilsson, Kulturens nya vägar (Stockholm 2003), s. 325. 
Fördelen med Nilssons genomgång är att den är lättöverskådlig, exempelvis då han illustrerar kulturbegreppets 
komplexitet med hjälp av schematiska modeller.  
21 När Frenanders bok utkom var denna undersökning i sin slutfas, varför kontextavsnittet inte innehåller några 
hänvisningar till honom. Eftersom Frenander tecknar de ”stora dragen” och i mångt och mycket bygger vidare på 
Nilsson, innehåller inte hans studie några resultat som skulle ha påverkat exempelvis upplägget eller slutsatserna 
i denna undersökning.  
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Åhlberg, En essä om kultur (2000) av Terry Eagleton samt Raymond Williams Culture and 
Society 1780-1950 (1958) och Keywords (1976).22  
    I undersökningen har även en rad skrifter använts som varken räknas som källmaterial eller 
sekundärlitteratur. Det som åsyftas är de debattböcker som författades under sextiotalet och 
som på olika sätt bidrog till kulturbegreppets omformning. Dessa utsätts inte för djupgående 
analys, utan ligger snarare till grund för det kontextuella ramverket. Det innebär att de på ett 
viktigt sätt samspelar med materialet som analysen bygger på. Till dessa verk hör Spejare 
(1960) av Ulf Linde, Demokratins kultursyn (1962) av Bengt Nerman, Det förkrympta 
kvinnoidealet (1966) av Barbro Backberger samt En socialistisk kultursyn (1966) av Olle 
Svenning och Nordal Åkerman. Inom denna kategori faller även Marshall McLuhans Media 
(1964), Herbert Marcuses Den endimensionella människan (1968) samt Raymond Williams 
Culture and Society 1780-1950 (1958), The Long Revolution (1961) och Communications 
(1962), som diskuteras i uppsatsens teoriinriktade kontextavsnitt.  
 
Teoretiska och metodologiska anmärkningar 
Begrepp är inte statiska. Tvärtom är begreppens vitalitet avhängig deras förmåga att förändras 
i takt med att tiderna förändras. Detta medför att en idéhistorisk analys av ett begrepp under 
en bestämd tidsperiod inte bara svarar på frågan vad begreppet rymmer utan även vilken 
problematik och vilka frågeställningar begreppet i sin samtid omges av och som bidrar till att 
ge begreppet dess särskilda form. 
    Att tala om begrepp är över huvud taget problematiskt. I Bonniers svenska ordbok förstås 
begrepp som ”föreställning, uppfattning (om); genom definition bestämd föreställning.”23 Att 
utgå från denna definition är dock att göra det lätt för sig. I Filosofilexikonet definieras 
begrepp som ”/d/et som en person är i besittning av, då han förstår ett språkligt uttryck, i 
synnerhet en generell term /…/”.24 ”Begrepp” kan därmed förstås som betydelse eller mening; 
någonting abstrakt som utgör förutsättning för all kommunikation.25

    Begreppsanvändning och vikten av att kunna definiera begrepp är frågor som har stötts och 
blötts filosofihistorien igenom. En föreställning, som kan benämnas idén om den minsta 
gemensamma nämnaren, är att alla företeelser som placeras in under ett begrepp har 
någonting som förenar dem, någonting som gör dem till begreppet.26 Detta är vad 
Wittgenstein talar om i Filosofiska Undersökningar från 1953. Wittgensteins tes är att språket 
fungerar i sociala sammanhang och styrs av de regler som förekommer däri, vilket medför att 

                                                 
22 En kortfattad litteraturöversikt och genomgång av diskussionerna om kulturbegreppet återfinns i Margareta 
Melins Från kulturteori till journalistkultur (Göteborg 1991).  
23 Bonniers svenska ordbok (Stockholm 1986), s. 52. 
24 Paul Lübcke, Filosofilexikonet (Stockholm 1988), s. 59f. jfr Nationalencyklopedin som definierar begrepp som 
”det abstrakta innehållet hos en språklig term till skillnad från dels termen själv, dels de (konkreta och abstrakta) 
objekt som termen betecknar eller appliceras på” www.ne.se 2005-12-20. 
25 Dagfinn Föllesdal, Lars Wallöe & Jon Elster, Argumentationsteori, språk och vetenskapsfilosofi (Stockholm 
1993), s. 252ff. Därmed inte sagt att ett begrepp är någonting människor kommit överens om och givit en fast 
definition. Tvärtom är, som fastslogs ovan, begrepp ständigt föränderliga. 
26 Oswald Hanfling, ”The problem of definition” i Oswald Hanfling (ed.) Philosophical Aesthetics. An 
Introduction (Oxford 1992), s. 1. 
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en term kan ha olika betydelse i olika situationer.27 Med utgångspunkt i Wittgensteins tes kan 
man argumentera inte bara för att bestämda definitioner är onödiga, utan även att de inte låter 
sig göras. Wittgenstein menar att idén om en ”minsta gemensamma nämnare” är missvisande 
eftersom begrepp utgörs av och byggs upp genom komplexa nätverk av överlappande likheter. 
Anledningen till att man kan placera in olika fenomen under samma överordnande begrepp är 
att det finns en familjelikhet som förenar dem.28  
    Hur ett begrepp utvecklas kan illustreras genom en av Wittgensteins många liknelser. En 
tråd spinns genom att fibrer tvinnas om varandra. De olika delarna ingår i den större helhet 
som tråden utgör. Trådens styrka ligger inte i att några fibrer löper genom hela, utan tvärtom i 
att de olika fibrerna överlappar varandra. Begrepp fungerar och utvecklas på ett liknande sätt. 
Ett begrepp består inte av en utan flera komponenter. På samma sätt som tråden blir längre ju 
fler fibrer som spinns in, kan begrepp vidgas genom att fler komponenter inkluderas.29 
Trådliknelsen åskådliggör hur någonting så omstritt och mångfacetterat som kulturbegreppet 
ändå kan bära på ett sken av kontinuitet.  
    Liknelsen är illustrerande, inte minst på grund av de kritiska punkter den aktualiserar. 
Skulle man exempelvis kunna utforska ett begrepp genom att undersöka de komponenter som 
begreppet består av? Ett sådant tillvägagångssätt skulle bland annat innebära att man 
inledningsvis har en viss uppfattning om vad begreppet borde innehålla, och att det är i 
enighet med denna uppfattning som man börjar nysta bland komponenterna. Risken finns 
dock att vissa aspekter skulle falla bort, likt det tråddamm som uppstår när man repar redan 
sydda sömmar. Något av begreppets dynamik riskerar då att gå förlorad. Likaså förefaller 
risken överhängande att undersökningen blir självuppfyllande; att de premisser som 
undersökningen utgår från även blir dess resultat.  
 
Relationen mellan begrepp och term är en springande punkt inom begreppshistorisk 
forskning. Ett vanligt misstag är att de två blandas samman, vilket idéhistorikern Quentin 
Skinner kritiserar Raymond Williams för att göra. I Culture and Society, en av klassikerna 
inom kulturbegreppsforskningen, visar Williams hur termen kultur har kommit att skifta i 
användning från 1700-talet och framåt.30 Williams menar att denna förändring kan knytas till 
förändringar i samhället som helhet, då den vittnar om nya sätt att tänka kring och att uppfatta 
livet och den omgivande världen.31

                                                 
27 Svante Nordin, Filosofins historia (Lund 1995), s. 566f; Filosofilexikonet, s. 580f; jfr även Ralf Konersmann: 
”’Kultur’ ist einer jener Begriffe, deren Funktionalität verstellt wird, wenn man sie kontextunabhängig festsetzen 
und sprachpolitisch bezwingen will.“ Ralf Konersmann, Kulturkritik. Reflexionen in der veränderten Welt 
(Leipzig 2001), s. 11f. 
28 Hanfling, s. 14f. 
29 Ibid. s. 15f. 
30 Detsamma gäller fyra andra termer, som Williams urskiljer som nyckelord. De fyra andra är industri, 
demokrati, klass och konst; tidigare neutrala termer som från och med 1700-talet istället varslar om konflikt. Se 
Raymond Williams, Culture and Society 1780-1950 (Middlesex 1958/1963), s. 13f; Peter Goodall (red), High 
Culture, Popular Culture. The Long Debate (St Leonards 1995), s. 6. 
31 Williams själv skriver: ” The changes in their use, at this critical period, bear witness to a general change in 
our characteristic ways of thinking about our common life: about our social, political, and economic institutions; 
about the purposes which these institutions are designed to embody; and about the relations to these institutions 
and purposes of our activities in learning, education, and the arts.” Williams (1958/63), s. 13. 
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    Det är just den uteblivna åtskillnaden mellan term och begrepp som ligger till grund för 
Skinners kritik. Utan denna åtskillnad kan man, vilket Williams också gör, hävda att en 
förändrad användning av termerna är tecken på att begreppen förändrats. Även om det finns 
spår av sanning i detta – mellan språkbruk och tankesätt finns en viktig koppling – är det 
samtidigt en ståndpunkt som måste problematiseras. Ett begrepp kan existera utan att det finns 
någon term för det, på samma sätt som en term inte nödvändigtvis refererar till ett visst 
begrepp. Ett begrepp finns inte förkroppsligat (embodied) i ett ord.32  
    Ovanstående säger en del om problematiken i att analysera ett begrepp som ”kultur”. Å 
ena sidan är föreställningar om begreppet knutna till – och uttrycks genom – användningen 
av termen kultur, å andra sidan finns andra termer som också uttrycker detta begrepp. Ett 
begrepp är alltid knutet till människan och hennes föreställningsvärldar – som får sin form 
genom hur de uttrycks och kommuniceras. Ett begrepp har, återigen enligt Skinner, ingen 
”egen” historia: ”there can be no histories of concepts; there can only be histories of their 
uses in argument”.33

    Hur menar då Skinner själv att det problematiska förhållandet mellan term och begrepp 
ska frånkommas? Det finns ingen enkel formel att ta till. Däremot konstateras att  

  /t/he surest sign that a group or society has entered into the self-conscious possession of a new 
concept is that a corresponding vocabulary will be developed, a vocabulary which can then be 
used to pick out and discuss the concept in question with consistency. This suggests that, while we 
certainly need to exercise more caution than Williams does in making inferences from the use of 
words to the understanding of concepts and back again, there is nevertheless a systematic 
relationship between words and concepts to be explored. To possess a concept is at least 
standardly to understand the meaning of a corresponding term (and to be able in consequence to 
think about the concept when instances are absent and recognise it when instances are present).34

 
    Åtskillnaden mellan term och begrepp har betydelse för föreliggande undersökning. 
Uppsatsen försöker lösa problematiken genom att läsa och tolka materialet utifrån två nivåer; 
att närläsning av texterna varieras med ett övergripande fågel- eller helhetsperspektiv. 
Förhoppningen är att jag med detta tillvägagångssätt kan hålla materialet i så lösa men ändå 
strikta tyglar att analysen är öppen för kulturbegreppets ständiga variation och nyanser 
samtidigt som den förmår uppmärksamma när begreppet på allvar ”drar iväg” – något som 
torde yttra sig inte bara i vilka termer som används och hur man talar om något utan även i 
vad det är som diskuteras. 

                                                 
32 Quentin Skinner, ”The idea of a cultural lexicon” i Quentin Skinner, Vision of Politics. Volume 1: Regarding 
Method (Cambridge 2002), s. 159. Skinners eget exempel är John Miltons uppfattning om originalitet, en 
uppfattning som inte kan undersökas genom att se till användningen av ordet originalitet i Miltons verk. Ett 
annat exempel är begreppet konst, som behandlas längre fram i uppsatsen. En aspekt som Skinner inte tar upp, 
men som han behandlar utförligt i andra sammanhang, är risken för anakronistiska tolkningar; att nuets 
föreställningar och perspektiv appliceras på det som redan varit. Jfr Quentin Skinner, ”Meaning and 
understanding in the history of ideas” i James Tully (ed.) Meaning and Context. Quentin Skinner and his Critics 
(Cambridge 1988), passim. 
33 Quentin Skinner, Meaning and Context, citatet taget ur Jonas Hansson, “Begreppshistoria, för och emot. Om 
Quentin Skinners kritik” i Jonas Hansson & Svante Nordin (red.) Att skriva filosofihistoria (Lund 1998), s. 99. 
För ett mer djuplodande resonemang om förhållandet mellan begrepp och term och de kunskapsfilosofiska 
villkoren hänvisas till Föllestad, Wallöe & Elster, s. 252ff. 
34 Skinner (2002), s. 160. 
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Att studera begrepp innebär även att relatera dem till deras kontexter. För denna 
undersöknings vidkommande kommer kontextualiseringen att bli en dubbel sådan. 
Tillsammans bidrar de båda kontexterna till att kulturbegreppet, i likhet med andra omstridda 
begrepp, får sin alldeles speciella dynamik:35

    Å ena sidan kommer ”kultur” att relateras till en begreppshistorisk kontext, vilket är den 
utveckling som begreppet genom tiderna har genomgått och de olika betydelser som det bär 
på. Syftet är att lyfta fram de aspekter och den problematik som finns inneboende i 
kulturbegreppet. Det är dock svårt att skriva en ”allmän” begreppshistoria då begreppets 
utveckling skiljer sig åt bland annat beroende på språkområde. I den begreppshistoria som här 
presenteras varvas infallsvinklarna, detta för att föra fram en så bred, men samtidigt för 
undersökningen relevant, förståelse för begreppet som möjligt.  
    Å andra sidan kommer det kulturbegrepp som ska undersökas att relateras till sin samtida 
kontext, vilket är ett svenskt – men även internationellt – 1960-tal.36 Här återfinns de faktorer 
som påverkar kulturbegreppet utifrån och får det att formas och omformas i olika riktningar. 
Mer konkret är det sextiotalets konst- och kulturdebatt som står i fokus. Avsnittet utgör 
därmed en brygga mellan uppsatsens begreppshistoriska del och dess analysavsnitt. Avsnittet 
kan betraktas som en del av analysen, även om jag föredrar att se det som en fristående del.   
    Ett viktigt inslag i kulturbegreppets historia är de teorier som utarbetats om kultur. I denna 
undersökning ligger fokus på tre teoretiker som var verksamma under sextiotalet och som var 
auktoriteter inom sina respektive områden: Raymond Williams, Marshall McLuhan och 
Herbert Marcuse. De tre utövade alla stort inflytande över kulturdebatten och påverkade sättet 
att tala om och förstå kultur. Understrykas bör att syftet med presentationen av dessa tre inte 
är att ta en etablerad teori om kultur och applicera den på källmaterialet, för att utifrån detta 
göra en analys. Istället vill jag presentera och problematisera de tre tänkarna och låta denna 
diskussion leda vidare in i analysen.  

                                                 
35 Jfr Lennart Olausson, “Från text till text” i Lennart Olausson (red.), Idéhistoriens egenheter. Teori- och 
metodproblem inom idéhistorien (Stockholm/Stehag 1994), s. 14f. Boken finns även under varianttitel 
Idéhistoriens egenart. Teori- och metodfrågor inom idéhistorien.  
36 Just den internationella aspekten är problematisk, inte minst när det handlar om teoretiska influenser. Det är 
mycket svårt att belägga vad som lästes och vem som läste vad, samt hur stort genomslag respektive idé fick.  
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BAKGRUND I: KULTURBEGREPPET 
”Culture is one of the two or three most complicated words in the English language”37 
skriver Raymond Williams i Keywords. Detta beror inte bara på termens historiska utveckling 
utan även på den mångfald av användningsområden som begreppet har fått.38 
Litteraturprofessorn och Williams-eleven Terry Eagleton formulerar det som att  

/s/amtidigt som ordet ’kultur’ visar på en betydelsefull historisk förändring, aktualiserar det också 
en rad filosofiska nyckelfrågor. Detta begrepp belyser på egen hand frågor kring frihet och 
determinism, verkan och varaktighet, förändring och identitet, det redan givna och det skapade.39

 
    Kulturbegreppet är ett dynamiskt och omstritt begrepp som präglas av en inneboende 
problematik. Denna problematik grundar sig i att det dels finns olika hållningar till 
kulturbegreppet, dels en spänning inom begreppet självt. Denna spänning består i sin tur av 
två motstridiga föreställningar som begreppet uttrycker: ett påstående om världens helhet 
existerar parallellt med en föreställning om dess splittring.40 Begreppet är med andra ord 
knutet till en rad föreställningar och värderingar, vilka inte sällan befinner sig på 
kollisionskurs med varandra.  
    Som konstaterades i inledningen kan kulturbegreppet grovt delas in i två: ett 
traditionellt/estetiskt och ett antropologiskt/sociologiskt. Det traditionella kulturbegreppet 
omfattar dels konstarterna, dels idéer om människans utveckling och förfining. Det är ett 
smalt kulturbegrepp av utpräglat värderande karaktär.41 Vi återfinner det, i en av många 
utformningar, hos tänkare som Matthew Arnold, som menade att kultur är ”a pursuit of our 
total perfection by means of getting to know, on all the matters which most concern us, the 
best which has been thought and said in the world”.42

    Det antropologiska kulturbegreppet är beskrivande snarare än värderande. Det är ett brett 
kulturbegrepp där kultur inte bara är ”allt som vidrörts av människohand”43 utan även 
levnadssätt och värderingar, institutioner och de mer eller mindre osynliga strukturer som 
omger oss – kultur som ”a whole way of life”, som Raymond Williams uttryckte saken.44

    I de två ovanstående varianterna av kulturbegreppet möts och krockar olika principer: 
värderandet står mot beskrivandet, form står mot process, betonandet av det universella står 

                                                 
37 Raymond Williams, Keywords. A vocabulary of culture and society (London 1976), s. 76. 
38 I en undersökning från 1952 kunde Alfred Louis Kroeber och Clyde Kluckhohn räkna till mer än 150 
definitioner av kulturbegreppet. Se Kroeber och Kluckhohn, Culture. A critical review of concepts and 
definitions (Cambridge Massachusetts 1952), passim. 
39 Eagleton, s. 10. 
40 Johan Fjord Jensen, ”Det dobbelte kulturbegreb – den dobbelte bevidsthed” i Kulturbegrepets kulturhistorie 
(Aarhus 1988), s. 156. 
41 Åhlberg, s. 170. 
42 Matthew Arnold, Culture and Anarchy (1969), citatet taget ur Lesley Johnson, The cultural critics. From 
Matthew Arnold to Raymond Williams (London 1979), s. 2. Påpekas bör att Arnold dock inte förstår kultur som 
ett estetiskt begrepp, dvs. som någonting företrädesvis sammankopplat med konst. För Arnold existerade ingen 
motsättning mellan kulturbegreppets estetiska och antropologiska dimensioner: kultur är att förstå som enhet och 
helhet. Därmed kan Arnolds kulturbegrepp klassas som såväl brett som smalt. Se Goodall, s. xiv f. 
43 Citat av John Ruskin, taget ur Ruth Halldén, Tankar om kultur (Stockholm 1999), s. 6. 
44 Jfr Williams (1958/63), s. 16. Uppfattningen om kultur som “a way of life” kan dock vara normerande, vilket 
innebär att kultur uppfattas inte bara som ett sätt att leva utan det sätt man ska leva. Detta illustrerar att 
uppdelningen i ett beskrivande och ett värderande kulturbegrepp inte alls är oproblematisk, utan att 
beskrivningar tvärtom oftast innehåller värderingar.  

 13 
 



  

mot betonandet av det partikuljära. Den sistnämnda motsättningen kan vara svår att förstå: hur 
kan det komma sig att det smala kulturbegreppet betonar det universella medan det breda 
framhäver det särskilda och specifika? Svaret står att finna i kulturbegreppets historia, och i 
dess nära relation till begreppet konst. Eagleton skriver att ”kultur” länge betecknade det 
projekt och de värden som var för alla människor gemensamma och att kulturen, i 
bemärkelsen konst, sammanfattade detta i hanterbar form. Relativiseringen av konstbegreppet 
ledde till en omformulering av begreppet kultur, som förlorade sin allmängiltiga strävan.45 
Det ”breda” respektive ”smala” kulturbegreppet syftar således till hur och vilka aspekter som 
täcks, däremot inte divergensen inom respektive fält. Med andra ord: i och med att det snäva 
kulturbegreppet betonar kulturens formella sidor får det en universell prägel.  
    Följande avsnitt syftar till att redogöra för kulturbegreppets begreppshistoria och belysa 
delar av den problematik som begreppet omges av. Denna historia låter sig inte enkelt 
berättas. Det finns ingen tydlig röd tråd att följa – tvärtom är spåren flera och består av 
ständigt återkommande härvor att nysta i. Framställningen läggs upp dels kronologiskt, dels 
tematiskt och med nedslag hos en rad tänkare som på olika sätt spelat centrala roller för 
begreppets utformning och fortsatta utveckling.  
 
Kultur – en begreppshistoria i flera delar 
Vad är kultur? Historiskt kan två betydelser urskiljas: kultur som process och kultur som 
form.46 Ordet kultur kommer från latinets cultura som betyder allt från att dyrka till att 
dekorera eller att bearbeta något. Från colere – en av verbformerna av cultura – kommer ord 
som koloni och kolonisering och från en annan av verbformerna, cultus, kommer ordet kult.47

    Kultur handlade ursprungligen om odling, förstått som såväl bearbetning av jord som 
människans andliga daning. Under 1600-talet uppstår en glidning inom denna senare 
betydelse, då kultur kom att handla inte bara om processen utan även om resultatet.48 Det är 
en dubbel kontrast som markeras: å ena sidan motsättningen till den okultiverade och den 
kulturlöse, å andra sidan till ”den blot udvendigt galante och overfladiskt polerede”.49 Kultur 
handlar om äkthet, att kontrastera mot skenbilden som den välputsade ytan står för. Det är 
framför allt i tyskt språkbruk som kultur förknippas med idéer om kultivering och bildning.50        

                                                 
45 Eagleton, s. 52. 
46 Margareta Melin, Från kulturteori till journalistkultur (Göteborg 1991), s. 1. 
47 Hans Fink, ”Ett hyperkomplekst begreb. Kultur, kulturbegreb og kulturrelativisme I” i Kulturbegrebets 
kulturhistorie (Aarhus 1988), s. 12; Williams (1976), s. 77. 
48 Jfr kultivering och en kultiverad människa. 
49 Fink, s. 14. 
50 Ibid. s. 16f. En som skulle komma att uppmärksamma bildningsaspekten var den tyske filosofen, språkvetaren 
och undervisningsreformatorn Wilhelm von Humboldt (1767-1835). I Humboldts samtid handlade bildning såväl 
om en målrelaterad process som om individens fria utveckling. Tiden var nyhumanismens tidsålder och med 
denna nyhumanism följde en tro på att estetiska och historiska studier kunde skapa en, som Svante Nordin 
formulerar det, ”allsidigt utvecklad, självständig och skapande” – en kort sagt bildad – människa. Se S. Nordin, 
s. 406; jfr även Nilsson (2003), s. 326; Sven-Eric Liedman, I skuggan av framtiden (Stockholm 1997), s. 230f. 

 14 
 



  

    Mot 1600-talets slut sker ännu en glidning: från att ha handlat om det individuella kom 
kultur att referera till de sociala förhållandena inom gruppen. Här uppstår distinktionen mellan 
sofistikerade kulturfolk och vilda, barbariska naturfolk.51

    Under 1700-talet kan vi tala om ett socialt kulturbegrepp: alla folk har kultur. Inom tysk 
filosofi förbinds denna uppfattning med föreställningen om en successiv, historisk 
kultiveringsprocess som alla folk är involverade i. Denna föreställning leder till att man kan 
börja tänka sig kultur som en fråga om hierarkier: den europeiska kulturen har kommit längre 
än andra, mer avlägsna kulturer. I detta tankesätt är eurocentrismen en självklarhet.52

    Under 1700-talet börjar kulturbegreppet även att markera en skillnad inom det europeiska 
samhället. Drivande i denna förändring var den socialt och ekonomiskt allt mäktigare 
borgarklassen. Samtidigt som borgerskapet vände sig mot adeln med dess nedärvda 
maktställning och privilegier, hade de ingenting emot att individer utmärkte sig och erhöll 
status på annan basis. Uppdelningen i ständer skulle ersättas med uppdelningen mellan de 
bildade och obildade, mellan de kultiverade och okultiverade.53 För att uppnå detta började 
borgerskapet ta över ideal som tidigare tillskrivits adeln. Kultivering, odling av själen, skulle 
ske genom företeelser som konst och vetenskap.54 Här blandar sig de estetiska aspekterna in i 
leken. Om adelsmannen hade behövt estetisk bildning för att framstå som representativ, kom 
den estetiska bildningen att uppfattas som ett sätt för individerna i de framväxande 
samhällsklasserna att bli mer fulländade människor.55 Att använda konsten och de kulturella 
preferenserna som social markör var även ett sätt att gradvis avskärma sig från de lägre 
klasserna och deras kultur, något som bland annat tog sig uttryck i tendensen att avfärda de 
populära konstnärliga uttrycken som enbart förströelse, att jämföra med den högre njutning 
som de sköna konsterna kunde erbjuda.56 Här ser vi embryot till det som senare skulle komma 
att klassas som ”fin-” eller ”elitkultur”.  
 
Johann Gottfried Herder 
Den tyske filosofen Johann Gottfried Herder (1744-1803) har spelat en så viktig roll för 
kulturbegreppets utveckling att han räknas till det moderna kulturbegreppets grundare.57 
Herder företrädde uppfattningen att alla folk, även de ”vildaste”, har kultur. Han betonade 
olikheterna mellan de enskilda kulturerna och perioderna och menade att varje folk och tid 
präglas av sin särskilda ande, sin Volksgeist. En central plats i Herders tänkande intas av 
språket. Genom språket förmedlas ett folks kollektiva erfarenheter och uppfattningar om 
världen. Språket och folksjälen korresponderar med varandra; i språket kommer folkets själ 
                                                 
51 Fink, s. 14. Noteras bör en senare återglidning, som vi bland annat ser spår av hos Herder, då kultur, i 
motsättning till civilisation, kom att handla just om ”vildarnas” levnadssätt. Se Eagleton, s. 22. 
52 Fink, s. 15f. 
53 ibid. s. 15. 
54 Jfr Norbert Elias som konstaterar att medelklassen, till skillnad från överklassen, hade sitt berättigande främst 
genom sina intellektuella, vetenskapliga eller konstnärliga prestationer. Norbert Elias, Sedernas historia 
(Stockholm 1989), s. 91. 
55 Sten Dahlstedt, Musikestetik (Uppsala 1990), s. 50. 
56 Larry Shiner, The Invention of Art. A cultural history (Chicago 2001), s. 95. Hur konsten och de kulturella 
preferenserna användes som social markör behandlas av Pierre Bourdieu i boken Distinction. A Social Critique 
of the Judgement of Taste (London 1984, fra. orig. 1979). 
57 Nilsson (2003), s. 325. 
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till uttryck. En viktig del av Herders verksamhet var därför att samla in folksagor och 
folkvisor, det som även har kallats ”det enkla folkets kultur”.58

    Herders kulturbegrepp innebär en vidgning av begreppets täckningsområde. Kultur 
omfattar alla aspekter av alla folks liv, andliga såväl som materiella: språk, religion, konst, 
sedvänjor, vetenskap med mera. Detta innebär ett avståndstagande från det hierarkiska 
kulturbegreppet. Inget folk eller kultur är den andra överlägsen och eftersom kultur och social 
gemenskap hänger samman kan inget folk sakna kultur. Därmed tog Herder avstånd från 
upplysningsfilosofernas föreställningar om ett högsta mål för utvecklingen och kom istället att 
bli en av romantikens förgrundsgestalter.59

 
Kultur och civilisation 
Termen ”civilisation” har sitt ursprung i latinets cives och civilis.60 I likhet med begreppet 
kultur betecknar civilisation en process såväl som ett resultat. De bägge begreppen har tjänat 
till att begreppsliggöra föreställningen om en utvecklingsprocess som drivs av människors 
aktiva strävan för sin egen och samhällets framväxt.61   
    Kultur och civilisation står i ett inte helt lätt förhållande till varandra: de är synonyma 
samtidigt som de utgör varandras motsatser. Var för sig symboliserar begreppen en 
individuell och en social utvecklingsprocess. Ställda i kontrast till varandra betecknar ”kultur” 
den individuella processen och resultaten därav, medan ”civilisation” betecknar den sociala. 
Vidare har begreppet kultur moraliska och intellektuella undertoner, medan civilisation har 
politiska och juridiska.62  
    I förhållandet mellan begreppen kultur och civilisation åskådliggörs hur kulturbegreppets 
utveckling i Europa kan delas in i flera grenar. Medan engelskans culture samexisterar med 
civilization och är ett positivt laddat utvecklingsbegrepp, finns det mellan tyskans Kultur och 
Zivilisation en tydlig motsättning. Denna motsättning framkommer bland annat hos Herder, 
som betraktade civilisation som de yttre uttrycken av ett samhälle. Civilisation är någonting 
allmänt då flera nationer kan ingå i en och samma civilisation. I motsats till civilisation 
handlar kultur om det specifika: det är genom kulturen som ett folk eller en nation definierar 
sig. I kulturen, förstått som språk, historia, konst och religion, återfinns ett folks eller en 
nations innersta väsen.63  
    Det finns även en koppling mellan civilisation och det att vara kultiverad. Ordet 
”kultiverad”, skriver Norbert Elias i Sedernas historia, representerar den högsta formen av att 
vara civiliserad. Att vara kultiverad handlar inte om att ha åstadkommit något kulturellt utan 
                                                 
58 S. Nordin, s. 404. 
59 Fink, s. 17f; S. Nordin, s. 404; Nilsson (2003), s. 325f. 
60 Medborgare respektive de kvaliteter som kännetecknar en medborgare i ett välordnat samhälle.  
61 Fink, s. 16. 
62 Ibid. s. 16; jfr Elias, s. 86 och Eagleton, s. 18f. 
63 Nilsson (2003), s. 325. Jfr Elias som menar att Kultur har en annan rörelseriktning än civilisation då det ”avser 
mänskliga produkter som finns där som ’blommorna på marken’, konstverk, böcker, religiösa eller filosofiska 
system i vilka ett folks egenart kommer till uttryck” (Elias, s. 87). I detta avseende är kultur ett avgränsande 
begrepp. I motsättningen mellan kultur och civilisation framträder även kulturbegreppets värderande inslag. 
Enligt socionomen Alfred Weber (1868-1958) omfattar kulturbegreppet de företeelser som kräver 
värdeomdömen – företeelser som konst, filosofi och religion – att skilja från de tekniska och naturvetenskapliga 
produkter som snarare är att föra in under begreppet civilisation. Nationalencyklopedin  bd. 11, s. 511. 
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refererar snarare, precis som begreppet civiliserad, till vissa mänskliga uppträdanden och 
beteendemönster.64  
 
Matthew Arnold: a pursuit of our total perfection…  
En klassiker inom kulturbegreppets historia är Matthew Arnolds (1822-1888) skrift Culture 
and Anarchy från 1869. Eagleton konstaterar att det troligen var först med Arnold som kultur 
blev ett abstrakt begrepp och inte längre förbands med egenskaper som ”god”, ”intellektuell” 
eller ”moralisk”.65  
    För Arnold är kopplingen mellan kultur och kritik central. Kultur fungerar som ett mot-
begrepp: det är mot klassen, mot eller utanför samhället, mot modernisering, mot anarki. 
Kultur är även en förutsättning för kritik och för konst. Kultur är, kort sagt, kulturkritik.66   
    I Arnolds ögon är kultur någonting enhetligt. Variationer och motsättningar är oförenligt 
med begreppet. Därför är kultur någonting som existerar i ental – there is only one culture – 
vilket medför att man varken kan tala om en borgerlig kultur eller om arbetarkultur. Kultur 
hänger enligt Arnold samman med perfektion, vilket är en av de klassiska definitionerna av 
kultur.67 Från våra dagars perspektiv ligger det nära till hands att klassificera Arnolds 
kultursyn som en aristokratisk sådan, även om han själv inte skulle medge en sådan 
kategorisering. Arnolds definition är den som flertalet andra kulturdefinitioner har tagit 
avstamp och avstånd ifrån. Exempelvis står det antropologiska kulturbegreppet i direkt 
motsättning till Arnolds idéer.68

 
Ett antropologiskt kulturbegrepp 
Från Herder går en linje till E.B. Tylors Primitive Culture från 1871, en skrift som betraktas 
som grundläggandet av den moderna antropologin.69 Kultur framställs hos Tylor som 
synonymt med civilisation och är den ”komplexa helhet” av kunskap, tro, konst, moral, lag, 
sedvänjor samt alla andra förmågor och vanor som människan förvärvat i egenskap av 
samhällsmedlem.70 Kultur är allt det som skapats eller förädlats av människan; det är vad som 
inte kan nedärvas genetiskt.71 Detta perspektiv förutsätter en åtskillnad mellan natur och 
kultur.72

    Kritiken som riktas mot det antropologiska kulturbegreppet är vanligen att det är för brett 
och diffust för att vara riktigt användbart.73 Mer sällan uppmärksammas att det finns olika 

                                                 
64 Elias, s. 87; jfr Eagleton, s. 18f. 
65 Eagleton, s. 9. 
66 Hans Hauge, ”Begrebet Culture. Fra Coleridges kirke til Hillis Millers dekonstruktion” i Kulturbegrebets 
kulturhistorie (Aarhus 1988), s. 30. 
67 Eagleton, s. 49. 
68 Hauge, s. 30. 
69 Fink, s. 18; Ole Höiris, ”Kulturbegrebet i antropologien” i Kulturbegrebets kulturhistorie (Aarhus 1988), s. 97 
70 Höiris, s. 97; Eagleton, s. 48. 
71 Eagleton, s. 48. 
72 Åhlberg, s. 173. Åhlberg påpekar att definitionen dock inte gör rättvisa åt en grundläggande aspekt hos 
kulturella fenomen, nämligen deras objektiva karaktär. Även om moral, religion och sedvänjor har skapats av 
människor kan de för den enskilde individen uppfattas som någonting med självständig existens, dvs. som 
”natur”.  
73 Jfr Eagleton, s. 45. 
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snävhetsgrader även inom det antropologiska kulturbegreppet. Ett perspektiv är att kultur är 
detsamma som livsform eller samhälle (jfr Tylor). Andra perspektiv är att kultur är ett 
samhällsfenomen eller att det är det som föregår samhället.74  
    Även om ”kultur” och ”samhälle” till viss del har samma utsträckning, behöver de inte 
uppgå totalt i varandra. Antropologen Clifford Geertz har utarbetat ett sätt att skilja mellan de 
kulturella och de sociala aspekterna, samtidigt som han ser dem som förbundna. Kultur är ett 
ordnat system av meningar och symboler genom vilka social interaktion äger rum, medan det 
sociala är mönstret i den sociala interaktionen själv. De bägge står i ett dialektiskt förhållande 
till varandra.75 Distinktionen gör att ”kultur” och ”samhälle” kan förstås som två specifika 
och samtidigt sammanhängande enheter. Utifrån detta perspektiv blir kultur en betingelse för 
mänsklig existens, samtidigt som kultur utgörs av de handlingar som människan utför i sin 
vardag. Även här finns en dialektik, då kulturen reproduceras och omformas genom det 
mänskliga agerandet samtidigt som kulturen styr över detta handlande.76  
    Det Geertz framför allt påvisar, vilket har störst relevans för denna undersökning, är att ett 
löst hållet kulturbegrepp är en nödvändighet för en tolkning känslig för nyanser. Geertz 
förespråkar det som han kallar ”tjock beskrivning”. Som exempel anförs blinkningen, som 
utifrån en tjock beskrivning kan vara allt ifrån ofrivillig eller konspirerande till parodisk eller 
kurtiserande. Blinkningen förstås som en symbol, en gest som kan uttrycka tankar, avsikter 
eller föreställningar. Vad som är kultur, och hur det sedan tolkas, tycks vara oupplösligt 
sammanlänkat.77 Ett löst och öppet förhållningssätt är en nödvändighet för att kunna tolka 
kultur, vilket inte är möjligt om man utgår från strikta definitioner.   
 
Raymond Williams 
Raymond Williams (1921-1988) är en av efterkrigstidens mest inflytelserika kulturteoretiker 
som ägnade stora delar av sin forskning åt att spåra kulturbegreppets historiska utveckling och 
att försöka skapa en täckande definition. I böcker som Culture and Society (1958), The Long 
Revolution (1961) och Keywords (1976) påvisade han att ”kultur” inte enbart refererar till en 
snäv form av kultur, den så kallade elit- eller finkulturen, vilket har kommit att bli en vanlig 
uppfattning.78  
    Williams urskiljer tre vida definitioner eller kategorier för kultur. Termen har använts i 
syfte att beskriva en allmän process av intellektuell, andlig och estetisk utveckling, för att 
beskriva ett folks, samhälles eller en tidsålders ”whole way of life” och slutligen för att 
beskriva en mer specifik intellektuell och/eller estetisk verksamhet, ofta förstått som 
konstarterna (the arts).79 Med hjälp av dessa kategorier försöker Williams åstadkomma en 

                                                 
74 Åhlberg, s. 172f. Se Eagleton s. 45ff för en mer ingående diskussion om det antropologiska kulturbegreppet.  
75 Fjord Jensen, s. 167f. 
76 Jakob Christensson, ”Geertz – antropolog för historiker?” i Häften för kritiska studier nr. 3/1991, s. 4. 
77 Ibid. s. 4ff. Se även Clifford Geertz, ”Tjock beskrivning. För en tolkande kulturteori” i Häften för kritiska 
studier nr. 3/1991, s. 13-33. Artikeln utgör första kapitel i Geertz uppmärksammade bok Interpretation of 
Cultures från 1973.  
78 Williams (1976), s. 80. 
79 Ibid. s. 80. Se även Williams, The Long Revolution (London 1961), s. 41ff. Beskrivningarna och kategorierna 
varierar dock mellan de olika verken. I Culture and Society, exempelvis, beskrivs kultur som “first, ’a general 
state or habit of the mind’, having close relations with the idea of human perfection. Second, it came to mean 
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teori om kultur som tar hänsyn till termens bredd och mångtydighet, samtidigt som den är så 
precis att den är möjlig att laborera med.  
    Frågan om kulturbegreppets avgränsningar är det stora problemet med Williams teori. En 
av Williams grundidéer är att ”kultur” inte kan skiljas från ”samhälle” utan att de båda måste 
förstås vid sidan av varandra. I den så kallade kulturmaterialismen hävdar Williams att 
uppdelningen i bas och överbyggnad som historiematerialismen bygger sin historie- och 
samhällssyn på, är otillräcklig som förklaringsmodell.80 Istället framförs teorin att kultur är en 
del av hela samhällslivet, att den ingår i basen och inte bara är en del av överbyggnaden.81 
Lika mycket som ekonomiska och sociala förhållanden bestämmer människans tillvaro 
påverkar de kulturella förhållandena hennes livsvillkor och sätt att tänka, vilket bland annat 
avspeglar sig i hur ord under olika tider har använts.82  
    Kulturmaterialismen innebär en vidgning av kulturbegreppet, en vidgning med viktiga 
politiska undertoner.83 Vidgningen handlar inte enbart om att inkludera exempelvis 
arbetarklassens kultur i mer traditionell mening, utan även de institutioner och levnadssätt 
som vanligen inte omfattas av begreppet. En teori om kultur definierar Williams som ”the 
study of relationships between elements in a whole way of life”84, vilket är en utpräglat 
antropologisk definition. Kort sagt uppmärksammar Williams samspelet mellan samhälle och 
kultur, ett samspel som gör att de två inte kan betraktas som två separata enheter.  
    Oviljan att skilja kultur från samhälle är för många det problematiska med Williams teori.85 
Om kultur inte utgör en egen kategori utan är en aktivitet eller process med samma 
utsträckning som samhället, vad avses då i talet om ”kultur”? Vilka gränser har ett sådant 
begrepp? Likaså kritiseras teorin för att inte vara tillämpbar i praktiken.86 Jag menar dock att 

                                                                                                                                                         
‘the general state of intellectual development, in a society as a whole’. Third, it came to mean ‘the general body 
of the arts’. Fourth, later in the century, it came to mean ‘a whole way of life, material, intellectual, and 
spiritual’.” Williams (1958/63), s. 16. 
80 Kulturmaterialismen presenterades i boken Literature and Marxism från 1977 men finns enligt Johan 
Svedjedal underliggande i hela Williams författarskap. Se Johan Svedjedal, ”Kulturmaterialism: från Raymond 
Williams till cultural studies” i Ord&Bild nr. 6/1998, s. 11. 
81 Ibid. s. 11. 
82 Jfr Williams (1958/63), s. 13f. 
83 Som exempel kan nämnas synen på språket, som genomsyras av kulturbegreppet. Språk är ett sätt att uttrycka 
sig och handlar i stor utsträckning om kulturella referensramar. Språket är utmärkande inte bara för olika 
folkgrupper utan även för olika socialklasser. Genom språket avslöjas en människas bildningsnivå – någonting 
som naturligtvis kan manipuleras – och en människas språkbruk kan även utvecklas genom kulturell verksamhet, 
exempelvis litteratur. I språket återfinns med andra ord en brytpunkt, eller kanske snarare en överlappning, 
mellan de två kulturbegreppen, det antropologiska och det klassiska. Se Rune Nordin, Slutsatser (Stockholm 
1996), s. 143f. 
84 Williams (1961), s. 46. 
85 Jfr Eagleton som skriver att Williams har en baktanke med sina vida definitioner: ”Om han skulle begränsa 
kulturen till konsten och det intellektuella livet skulle han riskera att utestänga arbetarklassen från denna 
kategori. Men när man väl har utvidgat den till att också omfatta institutioner – exempelvis fackföreningar och 
kooperativ – kan man på goda grunder hävda att arbetarklassen har skapat en rik, komplex kultur, även om den 
inte i första hand är konstnärlig. Men enligt denna definition måste eventuellt också brandstationer och offentliga 
toaletter omfattas av kulturbegreppet, eftersom de också är institutioner – vilket innebär att kulturen får samma 
utsträckning som samhället och begreppet riskerar att inte längre avgränsa någonting.” Eagleton, s. 49. 
86 I en artikel i Dagens Nyheter menar Henrik Berggren att Williams blir ”i det närmaste banal” när han pressas 
in i teorikvarnen och att ”idén om kultur som kommunikation eller ’ett sätt att leva’ blir tämligen abstrakt, en 
välmenande men ointressant tanke”. Likaså konstaterar Johan Svedjedal att i Williams efterföljd drog 
”/v/idgningen av kulturbegreppet /…/ ofta med sig en åtsnävning av ambitionerna i kulturanalysen. Att analysera 
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detta inte är syftet med teorin. Det Williams har åstadkommit är nya förutsättningar att förstå 
och diskutera kultur, och därmed har han bidragit till kulturbegreppets förändring.87 Inte ens 
hos Williams själv flyter kultur och samhälle ihop till ett; även hos honom finns 
avgränsningar och distinktioner. Däremot aktualiseras frågan var dessa gränser går och varför 
de dragits på det ena eller det andra sättet.  
    En viktig del av Williams teori är idéerna om kultur som kommunikation, som han 
formulerade i skriften Communications (1962). I boken definieras kommunikationer som de 
institutioner och former i och genom vilka idéer, information och attityder förs ut och tas 
emot, kort sagt överförings- och mottagandeprocessen.88 Även om Williams 
kommunikationsbegrepp är ett brett sådant, håller han sig i boken strikt till att behandla olika 
former av modern masskommunikation. Williams menar att utvecklingen har gått så långt att 
hela samhället kan betraktas som en form av kommunikation, ”through which experience is 
described, shared, modified, and preserved”.89 Han fortsätter:  

The emphasis on communications asserts /…/ that men and societies are not confined to 
relationships of power, property, and production. Their relationships in describing, learning, 
persuading, and exchanging experiences are seen as equally fundamental. 
 /---/ 
Many people seem to assume as a matter of course that there is, first, reality, and then, second, 
communication about it. We degrade art and learning by supposing that they are always second-
hand activities: that there is life, and then afterwards there are these accounts of it. /---/ What we 
call society is not only a network of political and economic arrangements, but also a process of 
learning and communication.90

   
    Genom kommunikation kan “verkligheten” – förstått som de politiska och ekonomiska 
strukturerna – formas och förändras. Detta är ett dynamiskt kommunikationsbegrepp som 
innebär vida mer än att kommunikation är någonting sekundärt som förs kring någonting 
primärt. Kommunikation ingår i högsta grad i ”verkligheten”: språk, sätt att tilltala och 
förhålla sig till andra människor, sociala institutioner – allt detta är kommunikation, tillika 
kultur.91  
  

                                                                                                                                                         
kultur behövde inte vara att förklara – bara att undersöka och tolka den som mänsklig verksamhet”. Se Henrik 
Berggren, ”En av de första och bästa” i Dagens Nyheter 1995-12-01; Svedjedal, s. 14. 
87 Williams räknas exempelvis som en av grundarna av cultural studies, ett forskningsfält som har kommit att 
ifrågasätta och riva ner gränserna mellan högt och lågt, mellan finkultur och populärkultur och som har bidragit 
till etablerandet av ett vidare kulturbegrepp. Se ex. Ästhetische Grundbegriffe, s. 544f; Magnus Persson, Kampen 
om högt och lågt (Stockholm/Stehag 2002), s. 41f. 
88 Raymond Williams, Communications (Middlesex 1962/66), s. 17. I engelskt original: ”/…/ I mean by 
communications the institutions and forms in which ideas, information, and attitudes are transmitted and 
received. I mean by communication the process of transmission and reception.” “Transmission” översattes ovan 
som överföring men kan även betyda fortplantning (av rörelse, dvs. mekanisk term) eller utväxling. Denna 
terminologiska mångtydighet ger extra komplexitet åt Williams definition. 
89 Ibid. s. 18. 
90 Ibid. s. 18f. 
91 För diskussion om den svenska Williams-receptionen och idéerna om kultur och kommunikation, se denna 
uppsats. s. 35f. 
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Marshall McLuhan: the medium is the message 
1964 utkom en bok som rönte stor uppmärksamhet och som ställde många invanda 
föreställningar på huvudet. Boken var Understanding Media92, författare var medievetaren 
Marshall McLuhan (1911-1980). McLuhans tes var en del av en medieanalys som i flera 
avseenden hamnade rätt i tiden. Det tidiga sextiotalets unga, experimentella konstnärer hyste 
stort intresse för teknologi och främst den aspekt av teknologin som media utgjorde. Nylén 
formulerar det som att med McLuhan fick detta medieintresse sin kulturfilosofiska grund.93

    I sin bok problematiserar McLuhan formerna och förutsättningarna för kommunikation. 
Med satsen ”mediet är budskapet” menar McLuhan att det primära inte är respektive mediums 
specifika innehåll utan medierna själva och deras teknologiska former.94 Detta är ett tillspetsat 
sätt att uttrycka saken: självklart är det specifika innehållet också av betydelse. Däremot 
uppmärksammas i alltför liten utsträckning den enorma effekt som media har, dels över 
människors medvetande och kollektiva varseblivning, dels över den institutionella 
organisationen av samhället.95 För, som McLuhan skriver,  

/v/arje mediums eller tekniks ’budskap’ är den förändring i skala, hastighet eller mönster som det 
medför inom människornas göranden och låtanden.96

 
    De olika medierna, som McLuhan ser som utbyggnader av människan, har sina speciella 
villkor, sina speciella framställnings- och tankesätt. Medierna har även en tendens att infoga 
människors tänkande i vissa mönster. Det är häri den stora faran med medierna ligger: 
medierna tas för självklara och människorna tror sig behärska dem när det i själva verket är 
medierna som strukturerar människornas liv och föreställningar.97  
    Det finns stora likheter mellan McLuhans sätt att uppfatta media och Williams sätt att 
uppfatta kommunikation och kultur. Lika lite som kultur och samhälle kan betraktas som två 
separata enheter kan media och samhälle göra det.98 Gemensamt för Williams och McLuhan 
är även de breda definitioner de laborerar med. Medan Williams förstår kultur som ”a whole 
way of life” är medier för McLuhan allt från traditionella massmedia, telefon, radio och film 
till pengar, bilar, vapen och ljus.99  
    En viktig distinktion hos McLuhan går mellan heta och svala medier. Heta medier är 
välfyllda med data vilket gör att de inte kräver något större mått av aktivt deltagande från 

                                                 
92 Svensk titel: Media. 
93 Nylén (1998), s. 133. 
94 Marshall McLuhan, Media (Stockholm 1999, org.1964), ur Peter Dahlgrens förord, s. 9; se även s. 16-32. 
95 Ibid. s. 9. 
96 McLuhan, s. 17. 
97 Ibid., ur Dahlgrens förord. s. 10. 
98 Jfr Dahlgren som skriver: ”McLuhan är ute efter att förstå medier som historiska föränderliga fenomen, som 
utgör villkoren för den sociala och kulturella miljön vi lever i, som definierar en tidsanda, en historiskt betingad 
livsform. Att tala om ’effekterna’ av medierna på individen eller samhället vore ungefär som att tala om 
effekterna av familjen och skolan på ett barn. Det går inte – eller snarare det skulle inte vara intressant ur 
McLuhans perspektiv – att försöka isolera en effekt från den totala prägel som medierna sätter på vår tid.” Ibid. 
s. 10. 
99 Det elektriska ljuset har ju, om något, förändrat människors sätt att leva liksom hela samhällets organisation. 
McLuhan förstår det elektriska ljuset som ren information, som ett medium utan budskap, vilket gör att det 
elektriska ljuset blir det yttersta beviset för hans tes. Se McLuhan, s. 17f. 
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publiken. Svala medier däremot, förutsätter publikens deltagande och kompletteringar.100 
Uppdelningen i heta och svala medier leder till en förklaringsmodell över hur samhällen, 
kulturer och de kulturella uttrycken genom tiderna har förändrats. Medierna och deras 
utformning är det som specifika kulturer byggts upp kring. De heta medierna bidrar till 
isolering medan de svala stärker gemenskapen folk emellan. Västerlandets kultur är baserad 
på den fonetiska skriften vilket har möjliggjort framväxten av en universell kultur; en kultur 
som inte är knuten till tid och rum. Skriften har påverkat västerlänningens sätt att tänka och 
givit henne distans till de skeenden som omger henne.101 Även västerlandets konst och 
kulturella uttryck har påverkats.  ”Med det tryckta ordet,” skriver McLuhan, ”uteslöts många 
tidigare former från livet och konsten, och många fick en egenartad ny intensitet.”102  
 
Konstbegreppet 
Efter att ha uppehållit oss vid kulturbegreppets utveckling och några centrala kulturteoretiker, 
ska vi nu rikta blickarna mot ett begrepp som är nära förknippat med kulturbegreppet, 
nämligen begreppet konst.103 Att kultur betraktas som så intimt sammankopplat med konst är 
en sentida konstruktion. Det konstaterar bland annat Williams, som skriver att 

/a/n essential hypothesis in the development of the idea of culture is that the art of a period is 
closely and necessarily related to the generally prevalent ’way of life’, and further that, in 
consequence, aesthetic, moral, and social judgements are closely interrelated. Such a hypothesis is 
now so generally accepted, as a matter of intellectual habit, that it is not always easy to remember 
that it is, essentially, a product of the intellectual history of the nineteenth century.104  

 
    Den utveckling som här presenteras tar sin början under 1700-talet, då det som Paul Oskar 
Kristeller benämner “konstarternas moderna system” började utkristalliseras.105 Under denna 
tid uppstod idén om de sköna konsterna, liksom föreställningen om konst som en egen, 
avgränsad sfär. Detta innebar att konstarterna, förstått som måleri, skulptur, arkitektur, musik 
och poesi, särskildes från aktiviteter som hantverk, vetenskap och övrig humaniora.106

    Friedrich Schiller (1759-1805) utgör ett viktigt inslag i det moderna konstbegreppets 
utveckling, samt för sammankopplingen av konst och kultur. Schiller menade att människor 
genom de sköna konsterna kan fostras till kultur samt att människors kulturella möjligheter 
förverkligar sig i konsten.107 Inspirerad av Immanuel Kants teori om konsten som lek 
hävdade Schiller konstens centrala roll som förmedlare och förenare av förnuft och känsla, av 
frihet och natur. Lek och fantasi intar hos Schiller centrala positioner då det är genom dessa 

                                                 
100 Ibid. s. 33f. Exempel på heta medier är, enligt McLuhan, film och fotografier, svala medier telefon och TV.  
101 Ibid. s. 95f. 
102 Ibid. s 34. Ett exempel på denna utveckling är dansen, där baletten kan betraktas som den yttersta formen av 
specialisering, men därmed även av fragmentisering och isolering. 
103 För en djupgående presentation hänvisas till Ästhetische Grundbegriffe s. 556-616 eller Shiner, passim. För en 
mer lättillgänglig begreppshistoria se Liedman (1997), s. 352ff. 
104 Williams (1958/63), s. 137. 
105 1700-talet är även, som framgick av ovan, tiden då kultur, förstått som konst och vetenskap, blev ett sätt för 
den uppåtsträvande borgarklassen att hävda sig gentemot adeln och de lägre sociala klasserna.  
106 Paul Oskar Kristeller, Konstarternas moderna system (Stockholm 1996, org. 1951), s. 14. Tidigare hade en 
uppdelning gjorts mellan fria och mekaniska konster. Det som vi sedan 1700-talet förstår som ”konst” inföll 
dock under flera av dessa kategorier, se s. 24f. 
107 Ästhetische Grundbegriffe, s. 510. 
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som människan blir människa.108 Schiller inspirerades även av Kants uppfattning att konsten 
utmärks av en Zweckmässigkeit ohne Zweck – ändamålsenlighet utan ändamål – och försökte 
lansera en konstuppfattning enligt vilken konst frigjort sig från alla nyttohänsyn. Konsten 
skulle vara ett mål i sig, obunden och fri från alla yttre nödvändigheter.109

    Först under 1700-talet började estetiken alltså betraktas som en egen sfär, frikopplad från 
det övriga samhället. Detta var en förutsättning för diskussionerna om ”konstens uppgift” och 
sociala ansvar.110 Tidigare hade konsten ansetts få såväl existens som berättigande genom sin 
funktion. Konst handlade då inte om det enskilda konstverket. Grekernas techné och 
romarnas ars refererade till de mänskliga verksamheter som byggde på särskilda kunskaper. 
”Konst” var i det närmaste att förstå som (hantverks)skicklighet eller som all form av 
mänsklig aktivitet.111  
    Mycket av detta förändras under 1700-talet. 1746 skrev Abbé Batteux sin traktat Les beaux 
arts réduits à un même principe112 där ett entydigt system för de sköna konsterna för första 
gången presenterades. Under samma tid förde Alexander Baumgarten fram termen estetik 
(aesthetica, av grekiskan aisthesis – förnimmelse) och menade att estetiken gick att avgränsa 
som ett eget fält, som en självständig filosofisk disciplin.113

    Under 1700-talet börjar alltså det konstbegrepp som vi idag laborerar med att anta sin fasta 
form. I detta konstbegrepp samsas de från antiken kvarlevande uppfattningarna med nya 
idéer om konst. De föreställningar om konst som Kant formulerade i Kritik der 
Urteilskraft114 och som fördes vidare av Schiller utgjorde estetisk-filosofisk förutsättning för 
den konstsyn som skulle få genomslag under 1800-talet: föreställningen om l’art pour l’art 
eller konst för konstens egen skull. Konsten skulle betraktas som ett mål i sig, fristående från 
alla regler och konventioner. Parallellt med denna utveckling förändrades synen på 
konstnären: från praktisk hantverkare till skapande geni! Ett nytt konstnärsideal uppstod och i 
förlängningen en konstnärsmytologi som Nietzsche förde vidare in i 1900-talet.  
    Efter denna korta historik kan ett par uppfattningar om konstbegreppet kort summeras. En 
vanlig uppfattning är att konst är någonting vackert, en uppfattning som ofta kombineras med 
idén om god hantverksskicklighet. Konsten riktar sig till allmänheten som förväntas kunna ta 
del av konsten. Här finns en tydlig koppling mellan konst, estetik och (god) smak. Den 
rådande estetiska principen är den sköna. En snävare konstuppfattning sätter formen i 
centrum. Den estetiska principen är inte längre den sköna. Denna formens överhöghet 
betonades särskilt inom modernismen och möjliggör distinktion mellan konst, konsthantverk 
och estetiska objekt. Resultatet blir att för att kunna betrakta och diskutera konst krävs 
kunskaper. Konst är således ingenting för allmänheten eller gemene man.115

                                                 
108 S. Nordin, s. 406; Filosofilexikonet, s. 495. 
109 Liedman (1997), s. 378f. 
110 Shiner, s. 222. 
111 Ästhetische Grundbegriffe, s. 571; Liedman (1997), s. 352; Shiner, s. 19; Kristeller, s. 15. Sina etymologiska 
rötter har termen konst i ett forngermanskt ord som betyder kunnande. Bildanalys (Stockholm 1985/1988), s. 
205. 
112 Sv. titel De sköna konsterna reducerade till en enda princip. 
113 Liedman, s. 355ff. 
114 Sv. titel Kritik av omdömesförmågan. 
115 Lars Vilks, Konstteori. Kameler går på vatten (Nora 1995), s. 14. 
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    Ovanstående kortfattade begreppshistoriska bakgrund ger delar av svaret varför ”kultur” 
har kommit att bli ett av estetikens grundbegrepp. Även om ”konst” och ”kultur” tillhör två 
olika traditioner ser vi hur de hos filosofer som Schiller kopplades samman. Det var först i 
England under 1900-talet som termerna konst och kultur kom att bli synonyma med 
varandra, och kultur blev detsamma som high art.116 Denna version av kulturbegreppet har 
sedan fortlevt, och är den uppfattning som var rådande vid den tid då föreliggande 
undersökning tar sin början.   
 
Finkultur och fulkultur? 
I anslutning till frågan om de konstnärliga uttrycken återfinns andra aspekter av 
kulturbegreppets problematik. Distinktionen mellan fin- eller elitkultur och 
folk/mass/populärkultur117 handlar i mångt och mycket om de konstnärliga uttrycksformerna. 
I litteraturen talas på sina håll om kulturens ”nedsippring” eller ”gesunkenes Kulturgut”. Med 
detta åsyftas de finkulturella uttryck som ”sipprat ner” och anammats av folkets breda lager. 
Denna bild är en förenkling, om inte en direkt förvanskning. Sällan uppmärksammas att 
utvecklingen även sker åt motsatt håll samt den dynamik som finns i denna utveckling.118  
    Vad är det då som åsyftas med finkultur? Även här kan man tala om två typer av 
definitioner. Finkultur kan antingen vara det som har en viss standard och/eller uppnår en 
viss intellektuell nivå, vilket sammanhänger med en föreställning om kvalitet. Men finkultur 
kan även vara den kultur som konsumeras av en elit i samhället, en definition som har en mer 
antropologisk eller sociologisk innebörd.119  
    På samma sätt kan mass- eller populärkultur förstås på olika sätt: antingen som det som 
framställs enligt vissa produktionsmetoder och som präglas av låg konstnärlig och teknisk 
kvalitet eller som det som skapats för att tilltala, och därmed konsumeras av, den breda 
massan. Men det kan även vara det som helt enkelt är massans, här förstått som majoritetens, 
kultur, vilket i en traditionell (och fördomsfull) mening varit företeelser som schlager och 
dans i folkparken, bingo och handarbete.120  

                                                 
116 Detta, menar Goodall, har bland annat att göra med universitetsväsendets förändring, då ämnet engelska 
professionaliserades och specialiserades samtidigt som de bredare utbildningspolitiska målen inskränktes. Se 
Goodall, s. xiv. 
117 Det bör understrykas att samtidigt som folk-, mass- och populärkultur ofta används som synonymer kan de 
lika gärna utgöra varandras motsatser. Även om termerna i stort hänvisar till samma fenomen omges de av vitt 
skilda bibetydelser. Se Persson, s. 20f. Noteras bör även en skillnad i hur termerna används beroende på 
språkområde: engelskans ”popular culture” är i det närmaste att förstå som ”folkkultur” medan ”populärkultur” i 
det svenska språket syftar till en modernare form av masskultur, och då handlar om såväl produktionssätt som 
spridning och popularitet. 
118 Jfr Hillevi Ganetz, ”Fina och fula änglar? Om den osynliggjorda relationen mellan populär- och finkultur” i 
Kjell Jonsson & Anders Öhman (red.) Populära Fiktioner (Stockholm/Stehag 2000), s. 23-35; Persson, s. 328ff. 
119 Melin, s. 4. Åtskillnaden återfinns hos Williams i ett resonemang kring minoritetskultur, som i sammanhanget 
ska förstås som den kultur som skapats av eller som når ut till och konsumeras av en minoritet i samhället. I 
Williams resonemang framgår dock dynamiken i begreppet tydligare: ”It [minority culture] can mean the work 
of the great artists and thinkers, and of the many lesser but still important figures who sustain them. It can mean 
also the work of these men as received and used by a particular social minority, which will indeed often add to it 
certain works and habits of its own.” Williams (1962/66), s. 96. 
120 Jfr Persson, s. 20. Det finns heller ingenting som motsäger att populärkultur inte kan ligga på en hög 
kvalitativ nivå. Man begår ett misstag om man tror att finkultur och populärkultur antingen är väsenskilda 
varandra eller att de ingår i någon form av inbördes hierarki. Samtidigt öppnar man upp för ny problematik om 
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    Ett vanligt felslut är att finkultur begränsas till den borgerliga konsten och att den därmed 
uppfattas som reaktionär. Här måste man göra åtskillnad mellan finkulturens innehåll och 
dess funktion. Det reaktionära och förkastliga med finkulturen är att dess funktion, som 
Eagleton uttrycker det, länge har varit att utgöra det andliga kännetecknet på en privilegierad 
grupp.121 Problemet med finkulturen är att den uppfattas som någonting upphöjt och 
universellt. Eller, för att än en gång tala med Eagleton,  

Det mest karaktäristiska för Kulturen är att den är kulturlös: dess värden hör inte hemma i någon 
specifik livsform, utan i det mänskliga livet som sådant. /---/  
/---/ Att hävda att ett verk tillhör finkulturen är i själva verket samma sak som att hävda att det 
bland annat besitter en inneboende rörlighet, en sorts inbyggd förmåga att frigöra sig från sin 
kontext, en förmåga som till exempel bussbiljetter och politiska flygblad saknar. Det som 
föregriper en sådan reduktiv läsning är den estetiska formen, som formar detta platsbundna 
material till någonting som har en vidare innebörd, och som därigenom förser läsaren med en 
modell över det som hon själv måste göra för att ta emot verket som finkultur. Liksom formen 
länkar samman ett verks delar till en större helhet utan att skada deras respektive egenart, utgör 
Kulturen en länk mellan en enskild civilisation och den universella mänskligheten.122

 
    Även om företeelserna fin- och masskultur länge har funnits är det först kring sekelskiftet 
1800 som de blev en del av det vedertagna sättet att tänka kring kultur.123 Förutsättningarna för 
en masskultur uppstod med industrialiseringen, då litteratur började massproduceras och riktas 
till en delvis ny läsekrets. Vid 1900-talets början skedde ett nytt steg i denna utveckling, i och 
med de nya medierna radio och film.124 Filmen kom snart att betraktas som ett folkets kultur, 
både i publikavseende och med hänvisning till den (lägre eller ickebefintliga) konstnärliga 
kvaliteten. 
    Diskussionerna om masskultur präglas ofta av en föreställning om kulturellt och socialt 
förfall. Föreställningen om den otyglade, barbariska massan ingav skräck i det tidiga 1900-
talets filosofer och debattörer. I massan slutar individen att existera som eget subjekt för att 
istället styras av drifter och impulser,125 vilket framstår som själva motsatsen till individens 
bildning och kultivering. Tänkandet kring kultur fick från denna tid en alltmer dystopisk prägel 
och ”kultur” och ”civilisation” började betraktas som varandras direkta motsatser.126

   Masskonst och masskultur var centrala begrepp i kulturdiskussionerna kring andra 
världskriget, i vilka tänkarna knutna till Frankfurtskolan spelar en central roll. Teoretiker som 
Walter Benjamin (1892-1940) och Theodor W. Adorno (1903-1969) diskuterade vad den 
tekniska utvecklingen inneburit för konsten samt uppehöll sig vid frågorna om konstens roll i 

                                                                                                                                                         
man hävdar att det inte finns någon kvalitativ skillnad och att, för att återkalla ett berömt exempel ur svensk 
kulturdebatt, Sigge Stark är lika bra som Harry Martinson (se avsnittet om Bengt Nerman och Demokratins 
kultursyn i denna uppsats). Problematiken som omger mass- och populärkultur är alltför omfattade för att kunna 
behandlas utförligare i denna uppsats.  
121 Eagleton, s. 68. 
122 Ibid. s. 69f. 
123 Som Goodall, med hänvisning till Leo Löwenthal och Mikhail Bakhtin, påpekar är åtskillnaden mellan 
folkkultur och en högre kultur ingenting som har uppstått i vår tid. Däremot är det först i vår tid som förhållandet 
mellan dem har börjat uppfattas som problematiskt. Se Goodall, s. 1. 
124 Persson, s. 20. 
125 Ibid. s. 20ff. 
126 Jfr Goodall, s. 22f; Eagleton, s. 18f. 
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det moderna konsumtionssamhället och om konstens politiska och revolutionära potential.127 I 
essän Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit (1936) konstaterade 
Benjamin att konstverket i massproduktionens tidsålder har förlorat den aura som tidigare 
gjorde det unikt. När äkthetskriteriet inte längre går att tillämpa på konstproduktionen får 
konsten en ny funktion: ”Dess förankring i ritualen efterträds av en förankring i en annan sorts 
praxis: nämligen dess förankring i politiken.”128 Adorno menade å sin sida att fin- och 
masskultur var delar i ett dialektiskt spel och att deras skenbara uppdelning var en konsekvens 
av klassamhället och dess sönderslitande konflikter. Finkultur är inte friare eller mer autentisk 
än masskultur utan är helt enkelt den kultur som den rika klassen har gjort till sin. Därför är 
finkultur heller inte per definition reaktionärt.129  

 
Herbert Marcuse: Den endimensionella människan 
Benjamin och Adorno fick ovan utgöra exempel på sätt att resonera kring den problematik som 
under 1900-talet präglat diskussionen om konst och kultur. En annan av Frankfurtskolans mer 
namnkunniga medlemmar var Herbert Marcuse (1898-1979), som även kom att bli ledande 
teoretiker för sextiotalets studentvänster. I likhet med andra medlemmar av Frankfurtskolan 
ägnade sig Marcuse åt civilisationskritik, som färgades av hans intresse för politik och 
psykoanalys. Bland Marcuses mest berömda verk återfinns Eros och civilisation (1955, på 
svenska 1968) och Den endimensionella människan (1964, på svenska 1968).  
    Det endimensionella samhället är i Marcuses tänkande det avancerade industrisamhället, i 
vilket den tekniska produktionsapparaturen har tagit över och i allt större utsträckning kommit 
att bestämma över samhället och individernas sysselsättningar, attityder, behov och 
önskningar. I systemet finns en totalitär tendens, då teknologin skapar former för social 
kontroll och sammanhållning liksom bidrar till likriktning mellan utvecklingen i olika 
länder.130 ”Med teknologins hjälp,” skriver Marcuse, ”uppgår kultur, politik och ekonomi i ett 
allestädes närvarande system som sväljer eller förintar alla alternativ. Förmågan till 
produktivitet och tillväxt hos detta system stabiliserar samhället och håller den tekniska 
utvecklingen inom ramen för sitt herravälde. Teknologiskt förnuft har blivit politiskt 
förnuft.”131

    Det endimensionella samhället är ett samhälle där människorna kontrolleras genom 
teknologier, utan att människan själv har större makt att påverka detta förhållande. Det är ett 
indoktrinerande samhälle där klasskillnader och ojämlikheter ytligt sett har suddats ut: 
arbetaren och chefen åker till samma semesterort, direktören och ”negern” äger båda en 
Cadillac, alla läser de samma tidning.132 Denna s.k. utjämning, skriver Marcuse, påvisar här sin 
ideologiska innebörd: den betyder inte att klasserna har slutat existera utan ”visar i vilken 
utsträckning behov och tillfredsställelser som tjänar att bevara det rådande systemet också 

                                                 
127 Liedman (1997), s. 346. 
128 Walter Benjamin, ”Konstverket i reproduktionsåldern” i Bild och dialektik (Staffanstorp 1969), s. 68. 
129 Liedman (1997), s. 346. 
130 Herbert Marcuse, Den endimensionella människan (Stockholm 1968), s. 14f. 
131 Ibid. s. 15f. 
132 Ibid. s. 25. 
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anammas av befolkningen”.133 Detta medför att alla ting omkring oss präglas av en förrädisk 
dubbelhet: ska massmedia förstås som underhållning eller manipulation, är bilen ett otyg eller 
ett föremål för bekvämlighet?134 Marcuse skriver:  

Produktiviteten och effektiviteten, förmågan att öka och sprida bekvämlighet och att göra 
onyttighet till behov och destruktion till konstruktion, kort sagt den omfattning i vilken denna 
civilisation omvandlar tingvärlden till en förlängning av människans själ och kropp gör det 
tveksamt om man kan använda själva begreppet alienation. Människorna igenkänner sig själva i 
sina varor, de finner sin själ i sin bil, sin hi-fi-anläggning och sina köksredskap. Hela den 
mekanism som knyter individen till hans samhälle har förändrats, och det sociala behärskandet av 
honom förankras i de nya behov som samhället självt har skapat.135

 
    Även konsten och kulturen dras in i denna utveckling. ”Vad som håller på att hända,” skriver 
Marcuse, ”är inte att den högre kulturen tunnas ut till masskultur utan att verkligheten 
tillbakavisar den högre kulturen. Verkligheten överträffar sin kultur.”136 Motsättningen mellan 
kultur och social verklighet har jämnats ut genom att ”de oppositionella, främmande och 
transcenderande elementen i den högre kulturen, som gjorde denna till en annan dimension av 
verkligheten, nu har utplånats”. Marcuse fortsätter:  

Denna utplåning av den tvådimensionella kulturen beror inte på att de ’kulturella värdena’ 
förnekas och tillbakavisas utan på att de med hull och hår inlemmas i den etablerade ordningen 
genom att reproduceras och utställas i masskala.137

 
    Utvecklingen gör att den högre kulturen blir en del av den materiella och att kultur i första 
hand blir en fråga om varor. De tidigare högtstående kulturella uttrycken har förlorat sitt 
sanningsinnehåll och sin förankring i det existerande samhället:  

Vad som blivit ogiltigt är deras omvälvande kraft, deras destruktiva element – deras sanning. Efter 
sin omvandling hör de hemma i vardagslivet. De främmande och alienerade verken i den andliga 
kulturen har blivit välbekanta varor och tjänster. Är massproduktionen och masskonsumtionen av 
dem bara en kvantitativ förändring, nämligen växande uppskattning och förståelse, ett resultat av 
kulturens demokratisering?138

 
    Marcuse förhåller sig kritisk till att kulturens klassiker används som konsumtionsvaror, att 
Bach blivit till bakgrundsmusik i köket utan att ha någon direkt relation till människors liv:  

/…/ när klassikerna lever ett liv som klassiker, så är de inte längre sig själva; de har berövats sin 
antagonistiska kraft och den alienation som var själva substansen i deras sanning. Syftet och 
funktionen i deras arbeten har därmed väsentligen förändrats. Stod de en gång i motsägelse till 
status quo, så har nu deras motsägelse utslätats.139  

 
    Kulturens alienation och negation är med andra ord nödvändig för dess syfte och funktion. 
Även här finns en dold ideologisk sida. Det faktum att vissa människor intar en privilegierad 
position i förhållande till konsten korrigeras inte genom att man på industriell väg framställer 

                                                 
133 Ibid. s. 25. 
134 Ibid. s. 25. 
135 Ibid. s. 26. 
136 Ibid. s. 66. 
137 Ibid. s. 66f. 
138 Ibid. s. 70. 
139 Ibid. s. 73. 
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kultur som konsumtionsvaror: ”Det är bra att alla kan ha god konst inom räckhåll genom att 
vrida på en knapp på TV-apparaten eller gå ner till krogen. Men konsten blir genom denna 
spridning kuggar i ett kulturmaskineri inom vilket den får ett annat innehåll.”140 Marcuse 
anknyter här till Brecht, som menar att konsten (teatern) måste bryta publikens identifikation 
med det skådade för att den ska kunna visa hur världen verkligen ser ut bakom sina ideologiska 
och materiella slöjor. Genom distansering snarare än inlevelse kan konsten fortleva som 
negation.141  
 
Ett smalt och ett brett kulturbegrepp 
Kulturbegreppet har som vi sett en slingrande och komplex historia bakom sig. Utvecklingen 
har gjort att det idag finns två huvudsakliga kulturbegrepp att laborera med. Det smala, 
traditionella/estetiska kulturbegreppet är form- och produktinriktat och förstås som vissa 
intressen som får sina uttryck genom artefakter, exempelvis ”konst” eller ”vetenskap”. Det 
breda, antropologiska kulturbegreppet handlar om folks vanor och sedvänjor, kort sagt 
helheten av deras liv.142  
    Det smala och det breda kulturbegreppet ska förstås som idealtyper, som varsin pol på en 
lång skala. I talet om kultur används sällan begreppen i renodlad utformning, utan glider 
tvärtom ofta in i varandra. Företeelser som ”arbetarkultur”, ”barnkultur”, ”kvinnokultur” och 
”afrikansk kultur” kan handla om de intressen och artefakter som riktar sig till eller som är 
gemensamma inom denna grupp likaväl som de vanor och sedvänjor som gör att dessa 
grupper skiljer sig från andra. Kultur kan på en och samma gång förstås som en totalitet och 
som någonting differentiellt.143

    Som framgick ovan var avgränsningen ett av problemen med den antropologiska 
definitionen. Detta problem drabbar även det smala kulturbegreppet: vad innefattas egentligen 
i finkulturens snäva ramverk? Här tydliggörs en aspekt som finns inneboende i det smala 
kulturbegreppet: kultur som en fråga om smak. Detta sammanhänger med idéer om kultur 
som kultivering och bildning, som ett eftersträvansvärt värde. I denna förståelse finns dock en 
klassmässig begränsning. Även om det smala kulturbegreppet vidgas till att rymma även 
masskultur, innebär detta ingen grundläggande skillnad: kultur är fortfarande för de flesta 
knutet till fritiden och är någonting man har eller ej.144 Samtidigt innebär detta att begreppet 
öppnas upp mot en delvis antropologisk/sociologisk innebörd.   
        ”Kultur” utifrån det smala kulturbegreppet är alltså någonting man har eller kan skaffa 
sig, medan det utifrån det breda kulturbegreppet är någonting man deltar i eller helt enkelt är. 
Utifrån den första förståelsen är kultur någonting man aktivt och, om man så vill, kritiskt och 
distanserat kan förhålla sig till. Detta blir svårare när det handlar om den kultur man är en del 
av. För att exempelvis kunna betrakta eftermiddagsfikat som kultur, räcker det inte med att 

                                                 
140 Ibid. s. 74. 
141 Ibid. s. 75. 
142 Fjord Jensen, s. 157f. 
143 Ibid. s. 159. 
144 Ibid. s. 158. 
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man intar eftermiddagsfikat – man måste även träda utanför det mönster som denna handling 
äger rum inom och betrakta dem – handlingen såväl som mönstret – från utsidan.145

 
BAKGRUND II: EN SEXTIOTALSHISTORIA 
Sextiotalet framställs på flera håll som konst- och kulturbegreppets omvälvningsdecennium. 
Det var, med Bengt Olvångs ord, decenniet då tanken att konst var en inomestetisk 
angelägenhet definitivt avlivades och ”/d/et blev omöjligt att säga att konst och politik inte 
hängde ihop”.146 Folke Edwards tecknar en liknande bild. Sextiotalet i svensk konst, skriver 
han,  

inleds med en estetisk revolt som radikalt förändrar konstbegreppet och slutar med en politisk 
revolt som vill krossa det blandekonomiska svenska systemet. Det börjar som en sprakande 
karneval och slutar med flagellanter och fasta. Den estetiska revolten innebar en anarkistisk 
expansion och den politiska en fundamentalistisk kontraktion, med inte sällan intoleranta och 
totalitära inslag. 1962 tror Moderna Museets visionäre chef Pontus Hultén ’att många av de beslut 
som i vårt samhälle fattas med utgångspunkt från politik och ekonomi i framtidens samhälle 
kommer att fattas med utgångspunkt från konstnärliga grunder’. 1968 går konstnärerna Channa 
Bankier, Helga Henschen, Håkan Nyberg och Alf Linder i Clarté i arbetarklassens namn till skarpt 
angrepp mot ’finkulturen’ och den borgerliga konsten /---/. 
    Mot slutet av sextiotalet är det inte längre konstens frigörelse utan folkets, och de förtryckta 
folkens, frigörelse som gäller.147

 
    Ett inte helt ovanligt grepp för att beskriva utvecklingen under sextiotalet är att dela in 
decenniet i två: det estetiska och det politiska sextiotalet. Tanken är att det vid decenniets 
mitt finns en brytpunkt148 då sextiotalet ändrar karaktär och det konstnärliga flummet byts ut 
mot politisk medvetenhet.149 Även om det föreligger viss relevans – och framför allt stora 
åskådlighetspoänger – i denna uppdelning medför den en problematisk förförståelse som 
riskerar grumla analysen. 
    Vad uppdelningen i ett estetiskt och ett politiskt sextiotal framför allt missar är det som 
denna undersökning syftar till att tydliggöra, nämligen en kraftig förskjutning av 
kulturbegreppet. Citatet ovan tycks beskriva estetik och politik som två vitt skilda fenomen 
som i bästa fall lyckas förenas i företeelser som ”politisk” eller ”engagerad” konst. Men 
citatet kan lika sägas spegla den förändring som kulturbegreppet under sextiotalet genomgår. 
Lite tillspetsat kan man säga att det estetiska och det politiska sextiotalet möts och smälter 
samman i kulturbegreppet. Denna tolkning företräds bland annat av Tomas Forser och Per 
Arne Tjäder som menar att 

                                                 
145 Ibid. s. 159. 
146 Bengt Olvång, Våga se! Svensk konst 1945-1980 (Stockholm 1983), s. 7. 
147 Folke Edwards, Från modernism till postmodernism: svensk konst 1900-2000 (Stockholm 2000), s. 165f 
148 Vilket år detta skulle vara – 1964, -65 eller –66 – råder delade meningar om. Se Anders Frenander, Debattens 
vågor. Om politisk-ideologiska frågor i efterkrigstidens svenska kulturklimat (Göteborg 1999), s. 138 för 
kortfattad överblick över forskningsläget.  
149 Det är denna uppdelning Leif Nylén åsyftar när han i Den öppna konsten konstaterar att det finns två 
etablerade myter om svenskt sextiotal. Den ena utgår från det symboliska året 1968 och sammanfattar decenniet 
med ord som vänstervridning, anti-imperialism, engagemang och demonstrationer. Den andra förknippar 
sextiotalet med företeelser som happenings, popkonst, reklam och individualism. Genom ordvalet ”myter” 
antyds hur förenklad denna bild är, men föreställningen om ett i det närmaste väsenskilt estetiskt och politiskt 
sextiotal tycks vara en på många håll djupt rotad sådan. Se Nylén (1998), s. 16f. 
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/d/et kan se ut som om en hel generation valde bort konsten och litteraturen för politiken. Det 
decennium som inleddes med utställningen Rörelse i konsten tycktes sluta med en allmän marsch 
ut ur samma konst. Men det är kulturbegreppet som vidgas, och de traditionella formerna för 
konstnärligt skapande ersätts med en rik flora av alternativa aktiviteter.150

 
Radikaliserat debattklimat och nytt konstbegrepp: sextiotalet blir sextiotalet 
Under sextiotalet radikaliserades debattklimatet och en rad nya ämnen fördes in i 
diskussionen. Könsroller och sexliberalism, black power och women’s liberation, 
strukturalism och nyläsning av Marx gav prägel åt det sena sextiotalets debattklimat och 
spelar en viktig roll för kulturbegreppets förändring.  
    Kom då denna vänding som en blixt från ovan? Om man ser till det decennium som 
föregick sextiotalet kan det nästan verka så. I Nihilistiskt credo (1964) beskriver Lars 
Gyllensten femtiotalet som en idéernas och idealens slankvecka; en slarvig, obestämd 
mellantid utan tillhörighet.151 Åke Lundqvist framställer femtiotalet som en tid utan 
engagemang och debatt, ett årtionde utan profil,152 medan kapitlet om femtiotalet i Anders 
Frenanders avhandling bär rubriken ”parentesen”.153

    Vägen från det lågmälda femtiotalet till det sena sextiotalets högljudda engagemang gick 
via den s.k. trolöshetsdebatten, en debatt som, enligt litteraturvetaren Birgitta Jansson, i sin 
kritiska funktion kan betraktas ”som ett naturligt mellanled mellan det kalla krigets låsta 
positioner och det nya engagemanget”.154 Jansson urskiljer 1963 som året för 
trolöshetsdebattens början. Tidsmässigt sammanfaller debatten med den stora konstdebatten 
samt ligger strax efter utgivningen av två böcker som fick stort genomslag i den allmänna 
kulturdebatten: Ulf Lindes Spejare och Bengt Nermans Demokratins kultursyn.  
    Debattklimatets förändring under sextiotalet hänger samman med en ny konst- och 
kultursyn. Kritiken mot kulturinstitutionerna frodades redan vid decenniets första år: dessa 
institutioner ansågs konservera kulturlivet och utestänga de kulturovana.155 Vidare sattes 
konst och kultur i samband med ideologi. Kulturen anklagades för att vara inpyrd av en 
unken, borgerlig ideologi, en ideologi som – i likhet med kulturinstitutionerna – konserverade 
kulturmönster och förkastade alla andra kulturella uttryck än de traditionellt givna. En mening 
som ventilerades på flera håll i det sena sextiotalets debatt var att konsten och kulturen är och 
måste vara politisk. Denna vändning märks inte minst på kultursidorna, som blev forum för 
ekonomisk, politisk och social debatt.156

    En viktig del av kulturbegreppets förändring är de omvandlingar som konstbegreppet 
genomgick under sextiotalets första år.157 Dessa förvandlingar ägde framför allt rum inom 
bildkonsten. Moderna Museet öppnade 1958 och i början av sextiotalet visades de 
spektakulära utställningarna Rörelse i konsten och Amerikansk popkonst. Utställningarna kan 
                                                 
150 Forser & Tjäder, s. 374. 
151 Lars Gyllensten, Nihilistiskt credo (Stockholm 1964), s. 51. 
152 Åke Lundqvist Från sextital till åttital. Färdvägar i svensk prosa (Stockholm 1981), s. 12. 
153 Frenander, s. 113-134. 
154 Jansson, s. 71. 
155 Forser & Tjäder, s. 371. 
156 Ibid. s. 371. 
157 Enligt Forser & Tjäder lades även grunden för den politiska aktivismen under decenniets inledande år; se ibid. 
s. 373.  
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ses som en del av relativiseringen av det traditionella konstbegreppet och en frigörelse av 
konst- och kulturlivet i allmänhet.158

    Rörelse i konsten gjorde att det började pyra i debatten. Utlösande faktor för den stora 
konstdebatten 1962 var dock inte något konstnärligt påhitt i Moderna Museets eller någon 
avantgardekonstnärs regi. Upphov till debatten var tvärtom ett högtidstal vid Konstakademin, 
där Rabbe Enckell pläderade för klassicismen och konstnärens unika skapelseakt samtidigt 
som sextiotalets ”öppna konst”159 utsattes för skarp kritik. Udden var riktad mot de teser som 
Ulf Linde fört fram i Spejare två år tidigare. I sin kontroversiella essä hade Linde drivit tesen 
att ”betraktaren gör konstverket”, det vill säga att stort utrymme skulle ges publiken att fritt 
tolka och bli medskapande i konstverket. Han påvisade även att sättet att betrakta konst styrs 
av konventioner och krävde att konsten måste släppa sina anspråk på att ge en slutgiltig och 
sann beskrivning av naturen. I Spejare gavs uttryck för en relativisering av konsten; en 
tolknings- såväl som värderelativism.160

    Den stora konstdebatten kom inte bara att handla om den öppna konsten eller om Moderna 
Museets roll i konst- och kulturlivet. På ett övergripande plan var det en diskussion om de 
nya estetiska värdena och värdegrunderna, om konstnärens respektive betraktarens roller, om 
tolkningsfrihet och konstnärliga ställningstaganden, om konstens och konstnärens 
förhållande till samhället.161 Sammantaget kan den stora konstdebatten sägas vara ett uttryck 
för konstbegreppets relativisering, vilket gör den till en del av kulturbegreppets 
omformuleringsprocess.  
    Vid sidan av det tidiga sextiotalets experimentella, ”öppna” konst och litteratur fanns den 
s.k. nyenkelheten. Inom denna strömning förordades engagemang och enkelhet, liksom 
anknytning till samtiden och vardagsupplevelserna. Författaren bör söka det som är väsentligt 
för läsaren, detta genom att intressera sig för den aktuella yttre verkligheten och låta sin dikt 
bli ett mellanting mellan reportage och sociologi.162 Nyenkelhetens förespråkare lyckades 
dock aldrig komma ifrån problemen hur dikten skulle ges social funktion och vilka sociala 
problem som skulle uppmärksammas. ”De,” skriver Lundqvist, ”hade inget samhällskritiskt 

                                                 
158 Rörelse i konsten beskrivs av Edwards som början av en konstens sekulariseringsprocess medan Nylén 
konstaterar att det var i och med Rörelse i konsten som Moderna Museet började spela sin sextiotalsroll ”som 
fokus och scen för en avantgardistisk modernitet som sträckte sig långt utanför bildkonstens intressesfär”. 
Edwards, s. 166; Nylén (1998), s. 73. 
159 Idén om ”den öppna konsten” var ett centralt inslag i det tidiga sextiotalets konstdebatt (motsvarigheter står 
även att finna i ”den öppna teatern” etc.). Det öppna konstverksbegreppet kan sägas bestå av två huvudsakliga 
inriktningar, vilka dock inte utesluter varandra. För det första är konsten och konstverket odefinierbara. Det finns 
ingenting som säger att ett konstverk är ett konstverk, dvs. inga särskilda kriterier eller kännetecken. Det som 
finns är, för att återknyta till Wittgenstein, en viss familjelikhet. För det andra handlar det öppna 
konstverksbegreppet om att involvera människor. Detta ger begreppet social prägel och gör att frågor om 
kommunikation aktualiseras. En annan aspekt av den öppna konstens sociala prägel är intresset för en rad 
samtida föreställningar och fenomen, bland annat människan som en produkt av sociala roller, influenser och 
konventioner eller för massmedias betydelse och påverkan i samhället. I den estetiska öppenheten ligger även ett 
erkännande av alla konstnärliga former, uttryck och utseenden som likvärdiga. Se Lundqvist, s. 15-28. 
160 Ulf Linde, Spejare (Stockholm 1960), s. 41ff och passim; Lundqvist, s. 20f. 
161 Inläggen i debatten finns samlade i skriften Är allting konst? Inlägg i den stora konstdebatten (Stockholm 
1963). Det finns ingen litteratur som utförligt behandlar debatten. Jansson omnämner den i kapitlet 
”Kulturpolitik, kulturdemokrati och ’öppen konst’”. Nylén diskuterar den kortfattat i samband med en 
presentation av sextiotalets centrala estetiska debatter. Se Jansson, s. 32; Nylén (1998), s. 112f. 
162 Lundqvist, s. 26f. 
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uppdrag att ge dikten. De saknade det fäste i en politisk medvetenhet, en politisk ideologi, 
som hade krävts för att ge deras engagemangskrav verklig tyngd.”163  
    Det sena sextiotalets radikalism och engagemang växte således inte upp ur intet. Kraven 
fanns redan, och skulle successivt komma att omsättas i handling. De bakomliggande 
faktorerna till denna vändning kan sökas på flera håll. Rapportböckerna berättade om en 
verklighet utanför det trygga välfärdssveriges gränser. TV:n intog hedersplatsen i svenskarnas 
vardagsrum i samma veva som USA inledde flygbombningarna mot Vietnam. Från första 
parkett och mer eller mindre i direktsändning kunde världen ta del av ett krig som skulle 
komma att bli en av sextiotalets centrala symboler. Hur kan man då låta bli att ta ställning?164  
    Från relativism och öppenhet till ställningstagande och sökande efter sammanhang. Så kan 
kulturdebattens, liksom konst- och kultursynens, vändning vid sextiotalets mitt något 
grovhugget karaktäriseras. ”Konst-kulturen” politiserades, vilket innebar att de kulturella 
yttringarna infogades i ideologiska och politiska sammanhang. Kulturen blev både ett sätt att 
tolka samtiden och en del av det nya engagemanget.165

    Med radikaliseringen av kultur- och samhällsdebatten följde att kulturen tillskrevs andra, 
delvis nya uppgifter. Konstens sociala och politiska betydelse betonades och den började 
betraktas som ett medel för samhällsförändring.166 Med inspiration från bland annat Maos 
lilla röda hävdade vänsterradikaler att ”finkulturen” var ett borgerligt påfund som borde 
ersättas av folkets kultur, en kultur av folket för folket.167 Konsten ställdes i politikens tjänst; 
den skulle vara medveten och engagerad vilket skulle manifesteras i såväl form som innehåll. 
Nya former för kultur, exempelvis de fria teatergrupperna med sina kollektiva arbetsformer, 
framstod som alternativ till de kulturens stelnade institutioner som mycken kritik riktades 
mot. Konsten måste bryta sin isolering och nå ut till folket, de breda massorna. Med filmen 
och vandringsutställningarna spreds de nya idéerna och samhällskritiken. I debatten ställdes 
även konstnärsrollen i ny dager och vidgades till att innefatta rollen som agitator och 
opinionsbildare. Samtidigt förväntades publiken bli mer aktiv och medskapande. 
Professionalismen kritiserades samtidigt som amatörismen och idéer om att ”varje människa 
rymmer en konstnär” fick sitt genomslag.168

  

                                                 
163 Ibid. s. 29. 
164 Jfr ibid. s. 32f. 
165 Karl-Erik Lagerlöf, Strömkantringens år och andra essäer om den nya litteraturen (Stockholm 1975), s. 9. Se 
även Lennerhed (1998), s. 196; Josefsson, s. 12f. 
166 Nilsson (1981), s. 188f. 
167 Edwards, s. 169. 
168 Östberg, s. 106-112; Nilsson (1981), s. 188f. Ett av de tydligaste uttrycken för den nya konst- och kultursynen 
framträder i vandringsutställningar som Sköna Stund och Den rike mannens bord. Det politiska innehållet i dessa 
utställningar var ingenting det hymlades om. Snarare tvärtom: utställningarna reste land och rike runt i syfte att 
informera och väcka debatt om U-landsfrågor och förhållandet mellan de rika och de fattiga delarna av världen. I 
utställningarna framkommer idéer om publikens egen aktivitet vilket blandades upp med makabra inslag av 
lekfullhet: exempelvis kunde publiken spela roulett med en bebis som kula eller skjuta militärer med k-pist. 
Göran Palm skriver om utställningarna – som han själv benämner aktionsutställningar – i Ord&Bild nr. 1/1969, 
s. 71-79.  
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Demokratins kultursyn 
Ett viktigt inslag i sextiotalets kulturdebatt var Bengt Nermans skrift Demokratins kultursyn. 
Nerman ville mana fram debatt om bildningsarbetet och dess kultursyn, detta genom att 
ifrågasätta den kulturella och estetiska fostran som det svenska folkbildningsarbetet syftade 
till. Nerman kritiserade bildningsarbetets tendens att framhålla vissa verk som bättre än andra 
och att upprätthålla en kulturens hierarki grundad på uppfattningen att det finns absoluta 
kulturvärden. Det svenska folkbildningsarbetet vilade på idéer om bildning och kultivering, 
dvs. att individen genom influenser utifrån skulle kunna uppnå högre nivåer i fråga om tycke 
och smak. Dessa idéer byggde i sin tur på ett konstruerat kultur- och kvalitetsbegrepp som 
inte relaterade till individen och dennes erfarenhetsvärld.169 Med ett sådant kulturbegrepp blir 
kultur någonting abstrakt, från människan frånkopplat, samt statiskt och oföränderligt.170  
    Reaktioner på Nermans skrift uteblev inte. Däremot diskuterades inte de grundproblem som 
Nerman ville föra fram. Den förvanskade tolkningen av Nermans inlägg kom att bli att ”Sigge 
Stark171 är lika bra som Harry Martinsson”, det vill säga att Nerman förespråkade total 
värdenivellering och värderelativism. Detta var inte Nermans avsikt.172 Nerman förespråkade 
en ny syn på kultur som innebar att perspektivet skulle flyttas från konsten till individerna och 
deras upplevelser.173 Kvalitet är ingenting som existerar inom ett konstverk, oberoende av 
dess mottagare. Tvärtom ligger kvaliteten i upplevelsen eller i den betydelse som mottagaren 
lägger i verket. Felet i det rådande tänkandet, menade Nerman, var att kravet på ”kultur” stod 
mot behovet av innebörd: ”Det vi uppfattar som dålig smak och bristande kultur har ofta just 
att göra med tingens uttryck och innebörd. Om jag älskar rosiga kakfat med spets och 
guldkanter, så betyder de sannolikt något för mig.”174 Det hela är en fråga om äkthet, äkthet 
som står i motsättning till givna konventioner.  
    Nerman menade med andra ord att den snäva synen på kultur måste vidgas. ”Kultur” är 
ingenting som skapas enkom av konstnärer och författare. ”Kultur,” skriver Nerman,  

blir ett ord för varje individs uttrycksaktivitet och för resultaten av denna aktivitet. Det avgörande 
för resultaten är möjligheterna till individuell växt ur den egna grunden, en växt som kan komma 
till stånd bara i den genuina verklighetskontakt som uppstår då individen är ett självständigt jag i 
samklang med det stora mönstret.175

 
    För att förstå hur kontroversiell Nermans kritik mot den svenska folkbildningsrörelsen 
verkligen var, måste betänkas att folkbildningsrörelsen har spelat en central roll i svensk 
1900-talshistoria. På samma gång som Nerman ingår i en långtgående kulturpolitisk debatt 

                                                 
169 Bengt Nerman, Demokratins kultursyn (Stockholm 1962), passim; Forser & Tjäder, s. 378; Jansson, s. 31. 
170 Nerman, s. 91. 
171 Sigge Stark, pseudonym för författaren Signe Björnberg (1896-1964) som i Lilla Focus sammanfattas som 
”förf:a av populära kärleksromaner utan litterärt värde”. Lilla Focus (Stockholm 1961/1977), s. 708. 
172 Nylén skriver att Nerman själv aldrig formulerade saken så; möjligen kan han ha sagt att även Sigge Stark 
kan vara värd att studera i en studiecirkel. Nylén (1998), s. 111. Se även Per Sundgren, ”Smakfostran. En attityd 
i folkbildning och kulturliv” (Stockholm 2001), s. 67. 
173 Tomas Forser, ”Kulturdemokrati och framtidskänsla” i Frihetens former. En vänbok till Sven-Eric Liedman 
(Lund 1989), s. 123. 
174 Nerman, s. 66. 
175 Ibid. s. 92. 
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med rötter i socialdemokratins och arbetarklassens kultursyn, är det denna kultursyn han 
kritiserar.  
    Idén om att folk kan läras kultur är inte ny. Inom den tidiga arbetarrörelsen betraktades 
bildningsarbete som ett led i kampen för arbetarklassens frigörelse. Arbetarrörelsens och 
socialdemokratins kulturfilantroper arbetade för att folket skulle tillskansa sig sundare 
kulturvanor. De förenades i sin strävan med socialliberaler som Ellen Key och Hans Larsson. 
Även om det sena 1800- och den första delen av 1900-talet innebar framväxten av en 
”arbetarkultur”, byggde denna vidare på en borgerlig kultursyn. Att så skulle bli fallet är inte 
förvånande. Arbetarrörelsens och socialdemokratins huvudaktörer hade ofta på något sätt ena 
foten i en borgerlig värld: om de inte själva fötts in i den så hade de fått universitetsutbildning 
eller på annat sätt kommit i kontakt med borgerliga kulturmönster och tankesätt. Därtill hade 
de bildningscirklar och arbetarföreningar som uppstod under 1840-talet sitt ursprung i liberal 
ideologi.176 Många faktorer samverkade till att folkbildningen kom att präglas av en 
idealistisk kultursyn enligt vilken konst var klasslös, själsförädlande och lyckobringande.177  
    Det är därför inte konstigt att idéer om kultivering skulle få så stort genomslag i 
socialdemokratins och arbetarrörelsens arbete. Även om August Palm talade om kultur som 
en magfråga, dvs. att magen måste vara fylld innan den personliga odlingen kan ta vid, kom 
kultur och bildning snart att bli allt viktigare frågor. När det kommersiella utbudet ökade och 
”kulturprodukter” gjordes billigare, kom dessa snabbt att anammas av arbetarklassen. 
Problemet inom arbetarrörelsen var frågan hur man skulle förhålla sig till den borgerliga 
”finkulturen”. Skulle denna helt förkastas eller måste den erövras och bli tillgänglig även för 
arbetarna? Medan arbetarrörelsens ledare strävade efter att få upp arbetarklassen på samma 
kulturella nivå som borgarna, detta genom att ta del av det borgerliga kulturarvet, fortsatte 
majoriteten av arbetarna att lyssna på schlager, läsa veckotidningar och inreda med 
hötorgskonst. Rune Nordin skriver, om än med klar tendens – eller är det ironi? – :   

Arbetarrörelsens eget kulturbärande skikt försökte råda bot. Man propagerade för sundare 
kulturvanor, gav ut böcker, bildade främjanden för konst, försökte sig på att producera film, gjorde 
vackrare vardagsvara i form av karotter och tillbringare och visst skedde en del. Men till djupet av 
folkets villighet att låta sig manipuleras av populärkulturens försäljare, nådde man inte.178

 
    Kopplingen mellan smak och kultur var således under långa tider självskriven, och en 
smakfostrande attityd kräver en värdeskala. Denna form av antingen-eller var det som 
Nerman vände sig mot. Däremot menade han inte att de kulturella värdeskalorna måste 
avskaffas, snarare ifrågasättas och luckras upp. Detta betyder inte att det inte finns 
kvalitetsskillnader på kulturområdet. De kulturella värdeskalorna och ”kvaliteten” får dock 
inte blandas ihop med kulturella konventioner och idéer om den objektivt goda smaken. 
Individen och hennes känslor och upplevelser måste komma i förgrunden. Det är den 
omedelbara relationen mellan kultur och individ som får individen att växa och som kan verka 
förädlande för hennes själ.  
 
                                                 
176 R. Nordin, s. 137-173; Tore Frängsmyr, Svensk idéhistoria del II (Stockholm 2000), s. 187. 
177 Sundgren, s. 17. 
178 R. Nordin, s. 168. 
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En socialistisk kultursyn 
Nermans skrift var ett av sextiotalets första försök att vidga och problematisera 
kulturbegreppet. Sextiotalet skulle visa på fler försök i denna anda. Under följande år utkom 
en rad politiska, ofta socialistiskt färgade debattböcker som på olika sätt diskuterade 
kulturbegreppet och dess problematik. Ett exempel är Olle Svennings och Nordal Åkermans 
En socialistisk kultursyn (1966), vari kulturbegreppets innehåll kopplades till de ekonomiska 
och sociala strukturerna i samhället.179 Boken utgjorde en kritik mot att kulturdebatten 
framstod som isolerad från samhällets övriga problem. Om ”kultur” istället sätts i direkt 
relation till ”samhälle” menar författarna att kulturbegreppet kan bli ”den samlande 
beteckningen för medborgarnas aktiviteter på alla områden, deras politiska och samhälleliga 
uppfattningar, deras sociala förhoppningar”.180 I boken riktades kritik mot det snävare 
kulturbegrepp som betraktar kultur som ”uteslutande de andliga aktiviteterna och ett visst sätt 
att betrakta den omgivande verkligheten. Sedd ur denna aspekt blir kulturbegreppet närmast 
en beskrivning över en retirerande överklass’ sista privilegier.”181

    Syftet med skriften var enligt författarna att spränga kulturdebattens gränser och lyfta 
diskussionen till att handla om någonting mer än estetiska och konstärliga aktiviteter. 
Resonemanget kom därmed att handla om samhällsstrukturer och –miljöer, sextiotalets 
utbildningssituation och förhållandena på arbetsplatsen, det ökade avståndet mellan politiker, 
experter och väljare samt bristfälligheterna och skevheten i kommunikationen dem emellan.  
    Centrala begrepp i det socialistiska kulturbegreppet är delaktighet och aktivitet, i motsats 
till den alienerande effekt som det moderna industrisamhället har. Alla ska ges möjlighet att 
vara delaktiga i de kulturella upplevelserna liksom att få utlopp för sin individuella 
skaparförmåga. Hindret ligger i kommersialismen, och det är kulturpolitikens syfte att 
undanröja detta hinder.182 Kulturprodukter producerade enkom för arbetarna innebär en ökad 
skiktning mellan klasserna på det kulturella planet, vilket ger återverkningar på andra 
samhällsplan. En vidgning av kulturbegreppet är därmed en nödvändighet för att åstadkomma 
nya perspektiv på kultur och få till stånd rätt sorts åtgärder.  
     
Kultur och kommunikation 
Idéer om kultur och kommunikation ägnades stort intresse under sextiotalet. Internationellt 
sett var Raymond Williams en av de ledande teoretikerna bakom denna kultursyn. Williams 
inflytande i Sverige kan diskuteras. Sven Nilsson skriver att det inte går att fastställa säkert 
men att det troligen var betydande. Enligt Nilsson skulle Williams idéer, särskilt kopplingen 
mellan kultur och kommunikation, ha lanserats i och med En socialistisk kultursyn och En ny 
vänster (1966).183 I En socialistisk kultursyn återfinns flera resonemang som minner om 
Williams, exempelvis betonandet av livsstil och kulturens sociala och kommunikativa 
funktioner eller synen på kultur som en lika primär aktivitet i samhället som ekonomi och 

                                                 
179 Jansson, s. 30. 
180 Olle Svenning & Nordal Åkerman, En socialistisk kultursyn (Stockholm 1966), s. 7. 
181 Ibid. s. 7. 
182 Ibid. s. 11f. 
183 Nilsson (1970), s. 158; 179f. 
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politik184, och i En ny vänster diskuteras kommunikationsfrågor på ett sätt som direkt 
anknyter till Williams och hans teorier.185 Nilsson underlåter dock att problematisera sin egen 
roll, och skriver det svenska kulturlivets historia utan att uppmärksamma att han själv var 
aktör däri. Det finns därför anledning att fråga sig om inte Nilsson ska ses som en drivande 
kraft bakom Williams inflytande i svensk kulturdebatt, och om han då inte tenderar att 
överdriva detta inflytande.186

    Oavsett Williams faktiska inflytande kom kopplingen mellan kultur och kommunikation att 
uppmärksammas i sextiotalets svenska debatt. Att förstå kultur som en 
kommunikationsprocess innebär, enligt Nilsson, att ta fasta på alla led i denna process: 
avsändaren (konstnären), meddelandet (verket), mottagaren (publiken) och 
distributionskanalen (mediet).187 Det innebär att en delvis ny grund läggs för kritik mot 
kommersialism, samhällets kulturinstitutioner och massmedia. En central del i att betrakta 
kultur som kommunikation är just att mottagarens roll uppmärksammas. Mottagar-aspekten 
hade under sextiotalets början behandlats av både Linde och Nerman, om än på olika vis. När 
de socialistiska debattböckerna börjar behandla ämnet innebär detta att kulturbegreppet 
placeras i en mer explicit politisk kontext.  
 
Det förkrympta kvinnoidealet 
En annan skrift som innehåller en diskussion om kulturbegreppet men som sällan, för att inte 
säga aldrig, nämns i sammanhang där kulturbegreppet behandlas, är Barbro Backbergers Det 
förkrympta kvinnoidealet (1966). Boken innehåller en skarp kritik mot Demokratins kultursyn 
och uppmärksammar hur Nermans kulturbegrepp undertrycker mindre privilegierade grupper, 
exempelvis kvinnor. Att hävda att veckopress och schlagers är ”folkliga kulturprodukter” är 
fel, eftersom det tvärtom är en fråga om kommersiella krafter som försöker utnyttja ”de lägre 
socialgruppernas komplex och utestängdhet från kulturtraditionen.”188 Nermans påstående att 
”utveckling sker för var och en inom de egna möjligheterna, på den egna nivån” bedömer 
Backberger som ”djupt omoraliskt” eftersom detta innebär en acceptans för sakernas tillstånd: 
att vissa inte har möjlighet att tillgodogöra sig vissa kulturella uttryck eftersom de inte har fått 
tillgång till utbildning och liknande.189  
    I uppmärksammandet av klassaspekterna ligger Backbergers kritik nära den som 
formulerades av Svenning och Åkerman. Det som skiljer Backberger från andra, företrädesvis 
                                                 
184 Svenning & Åkerman, s. 17f. 
185 Se Göran Therborn (red.) En ny vänster (Stockholm 1966), s. 79f. 
186 Dessutom kan anföras att även om de idéer som Williams företrädde må ha haft genomslag i debatten så är 
det sällan teoretikern Williams åberopas som auktoritet. Han förekommer i En ny vänster men i Svenning-
Åkermans skrift lyser hans namn med sin frånvaro. Detta skulle kunna vara en antydan om att Williams idéer 
nådde Sverige i en annan form än de ursprungligen formulerades: de kan ha blandats upp med andra tankegångar 
och blivit ett resultat av någonting som ”låg i tiden”. 
187 Nilsson (1970), s. 177. Här finns anledning att återigen kritisera Nilsson för att ha överskattat Williams 
inflytande eller missförstått hans idéer, alternativt bäggedera. Williams resonemang i Communications utgår från 
ett brett och dynamiskt kulturbegrepp, något som tas upp av debattörerna i En ny vänster. I Nilssons beskrivning 
av kultur som kommunikation är det däremot ett snävt kulturbegrepp som används: kultur förstås som produkter 
i form av de traditionella konstnärliga uttrycken medan kommunikation förstås som distributionen av dessa 
produkter. 
188 Barbro Backberger, Det förkrympta kvinnoidealet (Stockholm 1966), s. 34. 
189 Ibid. s. 35. 
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manliga debattörer är hur resonemanget kretsar kring kvinnor, dvs. en gruppering som förs 
samman på andra premisser än inkomst och arbete. Kvinnofrågan utgör en problematik som 
det socialistiska perspektivet inte kan täcka. En ”låt gå”-syn på kultur, som innebär att folk 
ges ”vad de vill ha”, innebär att kvinnor som grupp även i fortsättningen undertrycks, och att 
de lägre socioekonomiska skiktens kvinnor undertrycks i dubbel bemärkelse. 
Veckotidningarna kan fortsätta förmedla sitt passiva, underlägsna kvinnoideal, fortsätta forma 
kvinnors självuppfattning och världsbild. Ur denna onda cirkel finns få flyktmöjligheter 
eftersom ”/v/eckotidningsvärlden är väl den enda där kvinnorna erbjuds möjlighet till flykt 
och kompensation undan de besvikelser som tillvaron erbjuder dem just i deras egenskap av 
kvinna”.190 Män, oavsett social status och klasstillhörighet, är inte utsatta på detta vis.  
    Det är inte helt lätt att bestämma Backbergers position i frågan om kulturbegreppet. Hon 
beskriver Nermans bok som ”sympatisk” men det framgår inte om hon håller med om att 
definitionen av kultur dittills har varit för snäv. I kritiken mot Nerman fokuserar hon på 
frågan om individen och Nermans behandling av densamma. Sättet att resonera antyder att 
Backberger sympatiserar med det kulturbegrepp som står för en höjning av individen och dess 
förmågor. Problemet ligger främst i att kvinnor inte är ”individer” på samma sätt som män, att 
de inte är i besittning av individens alla fri- och möjligheter. Backberger framhäver därmed 
grupperspektivet på ett annat sätt än de manliga debattörerna. 
 
 
 

                                                 
190 Ibid. s. 37. 
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ANALYS 
 
Sextiotalet i Ord&Bild – en överblick 
När sextiotalet inleds är Ord&Bild en huvudsakligen litterärt inriktad tidskrift som utkommer 
cirka åtta gånger per år. Tidskriften är en väletablerad institution i svenskt kulturliv men för 
en ständig kamp mot bräcklig ekonomi och sviktande prenumerationssiffror.  
    För att få en uppfattning om vilken förändring tidskriften genomgår under sextiotalet räcker 
det med att bläddra i några nummer från början respektive slutet av decenniet. 1960 kunde 
Sven Stolpe tala om vikten av estetiska värdeskalor och värderingsnormer. Stor vikt läggs vid 
det andliga, som framställs som ”den djupaste av alla verkligheter, människans egentligen enda 
autentiska domän”. Genom att erkänna detta kan man skilja diktare från diktare; litterära 
storheter från ”naturalistiska reportageförfattare” och ”livsskrämda sekretister”, Dante och 
Dostojevskij från Zola och Maupassant. ”Har man,” skriver Stolpe, ”en gång gjort detta 
erkännande, står man på fast mark: man har i sina händer fått en värderingsnorm.”191 Likaså 
menar Svante Foerster, även han i en artikel från 1960, att dikten ”bäst ger uttryck åt sin 
sociala strävan om den träder ut ur ideologierna och politiken”.192 Dikten ska skildra den 
verklighet som finns bakom ideologierna och de partipolitiska programmen – dess uppgift är 
att träda ut ur det samhälleliga, socialhierarkiska mönstret för att ifrågasätta dess 
existensberättigande. Det är genom att förbli en sfär utanför samhället som konsten kan fylla 
sitt uppdrag.  
    Som kontrast kan man sedan plocka upp Ord&Bilds första nummer ur årgång 1969. En 
hastig blick på framsidan skvallrar om att någonting har hänt under de nio år som förflutit; att 
man talar om kultur i nya sammanhang och med ny förståelse:  

masskulturkulturindustri 
klasskulturkulturdemokrati 
folkkulturkulturimperialism 
gerillakulturkulturaktivism193

  
    Dessa ”poler” är talande för utvecklingen, men de säger ändå inte allt. Från 1965 och 
framåt märks att tidskriften genomgår en kraftig förändring. Temanumren, som introduceras 
vid decenniets mitt, innebär att tidskriftens innehåll och tilltal ändrar karaktär. Sexnumret från 
1965 blir både försäljningssuccé och föremål för skarp kritik. Även om sexnumret varken är 
det första temanumret eller det första nummer där sociala och politiska aspekter tas upp till 
behandling, tydliggörs det som tidigare kunnat anas: ett nytt perspektiv, ett nytt sätt att 
resonera kring och förhålla sig till frågorna. De politiska och sociala dimensionerna blir 
alltmer uppmärksammade och kritiken får ny karaktär och omfång. Även temat bidrar till att 
sexnumret uppfattas som någonting radikalt och nytt, som en form av brytpunkt.  
    Under kommande år duggar temanumren tätt. Om tidigare temanummer behandlat 
barnlitteratur eller Brecht, blir de teman som från 1965 avhandlas av alltmer aktuellt socialt 
och politiskt slag: från Kina och främlingar i folkhemmet (1966), via tonår, vård, idrott och 

                                                 
191 Sven Stolpe, ”Litteraturhistoria och kritik” i Ord&Bild nr. 1/1960, s. 13. 
192 Svante Foerster, ”Från det sakliga till det verkliga” i Ord&Bild nr. 2/1960, s. 109. 
193 Omslagstext, Ord&Bild nr. 1/1969. 
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studentrevolt (1967-68) till Black Power, U-landsproblematik, alternativ kultur, kalla kriget 
och ideologi (1969-72). Detta medför att nya perspektiv uppkommer och nya frågor 
aktualiseras. Kritiken mot det borgerliga, västerländska konsumtionssamhället blir ett 
genomgående tema, identitetsaspekten uppmärksammas och frågan om konstens roll ställs på 
sin spets när den infogas i en politisk och ideologisk analys. Många artiklar ägnar sig åt 
samhälls- och omvärldsrapportering, inte sällan med kritiska på gränsen till konspiratoriska 
drag. 
    Det som slår en med flera nummer från det sena sextiotalet är att innehållet ofta utgörs av 
stoff som uppkommit och/eller tidigare publicerats på andra håll. I Black Power-numret 
handlar det om Malcolm X’s tal, artiklar ur olika aktivistorgan, politiska manifest och 
liknande. Det är få artiklar som för mer omfattande och utförligare resonemang kring de 
frågor som behandlas. Detta gör att numren i flera fall får karaktären av en textsamling, ett 
tillhandahållande av källtexter som en svensk publik inte skulle få tillgång till på egen hand. 
Även om det från redaktionens håll må finnas en tanke bakom detta, medför det även att 
tidskriften stundom framstår som ett politiskt informationsblad snarare än en kritiskt 
resonerande kultur- och samhällstidskrift.  
    Just denna tendens till informationsförmedling framkommer i flera av det sena sextiotalets 
Ord&Bild. Ett illustrativt exempel är Birgitta Bergmarks inlägg om gerillakultur i nummer 
1/1969. Inlägget är i det närmaste en guide till Sveriges gerillakultur där dess olika uttryck – 
teater, film, bild, litteratur med mera – kortfattat behandlas. Störst utrymme ges bulletinerna, 
där prenumerationskostnad och kontaktpersoner noga återges.194 Man kan fråga sig vad syftet 
med denna form av inlägg är – är det månne tidskriftens sätt att ta ställning och manifestera 
det engagemang som i samtiden upplevdes som så centralt? Samtidigt kanske inte 
förändringen är så genomgripande som den vid första ögonkastet framstår. Lusläser man det 
tidiga sextiotalets Ord&Bild återfinns på flera håll uppfattningen att tidskriftens uppdrag är 
kulturinformation, kulturbevakning och kulturorientering.195 Detta, om något, är en indikation 
om hur kulturbegreppet under sextiotalet förändras: Om kulturbevakningen och informationen 
vid sextiotalets början inriktar sig mot konstarterna och därtill relaterade ämnen handlar det 
vid decenniets slut om att orientera läsarna i politiska och ekonomiska, sociala och 
ideologiska frågor. Hur denna förändring mer specifikt ser ut ska vi nu ta oss an. 
 
Ett estetiskt kulturbegrepp – och dess förändring 
Följande analysavsnitt fokuserar på artiklar som explicit behandlar frågor om konst och visar 
hur diskussionen med tiden förändras. Artiklarna behandlas delvis kronologiskt, delvis 
tematiskt. Kulturbegreppets förändring låter sig inte skildras på något lättöverskådligt sätt. 
Tvärtom är det min mening att en framställning som pendlar mellan teman och perspektiv i 
slutänden bidrar till en djupare förståelse för problematiken. 
 

                                                 
194 Birgitta Bergmark, ”Gerillakultur” i Ord&Bild nr. 1/1969, s. 66-69. 
195 Se ex. redaktionell artikel, ”Ord och Bild anropar” i Ord&Bild nr. 5/1962, s. 452. 
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Moraliska frågor och kunskapsfilosofi 
Vid sextiotalets början står moralfrågor och kunskapsfilosofi i centrum för diskussionen om 
konst. Två exempel på detta är Torsten Ekboms ”Romanen som verklighetsforskning” och 
Sandro Key-Åbergs ”Ödemark och hembryggt”. Såväl Ekbom som Key-Åberg intresserar sig 
för relationen mellan konst och verklighet, en diskussion som har en viktig ontologisk 
dimension. Hos Ekbom ser vi ett uttalat försök att vetenskapliggöra konsten, medan Key-
Åbergs titel kan ses som en yttring av konkret poesi.  
    ”Romanen som verklighetsforskning” är ett kritiskt inlägg i debatten om realismen 
samtidigt som den slår ett slag för ”den nya romanen”. Ekbom resonerar kring hur en 
berättelse kan struktureras och menar att det inte finns något objektivt riktigt sätt att uppfatta 
olika skeenden på.196 Om konstnären ska kunna kvarstå vid sina sanningsanspråk – vilket alls 
inte är en nödvändighet – måste han eller hon hänge sig åt en ohämmad subjektivism, 
eftersom de subjektiva tankarna och känslorna är det enda en människa kan känna till. 
Sanning är alltså inte liktydigt med god konst. Däremot är, skriver Ekbom, sanningsanspråken 
meningsfulla ur en teknisk synvinkel eftersom det då är en fråga om hur filosofi och 
kunskapsteoretiska frågor har tagit sig in i konsten.197  
    Har den nya romanen, genom sin experimentlusta, möjlighet att utföra någon form av 
verklighetsforskning? Den verklighetsforskning som åsyftas handlar inte om att utröna 
sanningar av filosofisk eller naturvetenskaplig karaktär. ”Vad jag menar,” skriver Ekbom, ”är 
någonting mindre pretentiöst och ’ovetenskapligt’ än vad som vanligen brukar förknippas 
med begreppet ’forskning’: en prövning av synsätten, en inventering av de berättartekniska 
relationerna mellan jaget och omvärlden.”198  
    Artikeln är ett teoretiskt resonemang om hur de konstnärliga uttrycken, här den nya 
romanen, kan belysa, vrida och vända på verkligheten, en verklighet som i flera avseenden 
framstår som abstrakt. Realismen erbjuder bara ett sätt, det enklaste sättet. Men verkligheten 
är på intet sätt enkel. Ekboms strävan är att befria romanen – och sig själv som författare – 
från de konventioner enligt vilka verkligheten brukar gestaltas. I detta avseende är artikeln en 
uppgörelse med de konstnärliga konventionerna, utan att för den sakens skull gå utanför 
ramarna för vad konst och det konstnärliga egentligen är. Intresset ligger snarare på det 
metafysiska, det som står över den verklighet vi människor lever och verkar i:  

 Kanske har utforskandet av verkligheten inget annat mål än detta: att ifrågasätta våra 
vanereaktioner inför en värld som egentligen aldrig är ’vardaglig’, att överföra känslan av 
osäkerhet som en erfarenhet hos läsaren. Och till sist: att föra oss fram till den punkt där det 
metafysiska frågandet börjar.199

 
    Ekbom för ett teoretiskt inriktat resonemang där intresset för språket är ett viktigt inslag. 
De ”berättartekniska relationerna mellan jaget och omvärlden” handlar i hög grad om språket 
och dess relation till verkligheten.200 Vi ser dock att resonemanget är tämligen abstrakt och 

                                                 
196 Torsten Ekbom, ”Romanen som verklighetsforskning” i Ord&Bild nr. 6/1962, s. 517f. 
197 Ibid. s. 518. 
198 Ibid. s. 519. 
199 Ibid. s. 522. 
200 Jfr Jansson, s. 73f. 
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hålls inom ett givet ramverk. Såväl teorier som litteratur tycks existera i var sin sfär som är 
delvis skild från den verklighet som omger oss människor. De konventioner som Ekbom 
opponerar sig emot är konventionerna inom konsten, att jämföra med konventionerna för 
mottagandet av densamma. Konventionerna framstår därmed som fristående, då de inte 
kopplas till någon form av social situation. Verkligheten framstår också, även om den inte är 
enkel, som någonting som kan omfattas av och skildras i konsten. Konsten tycks ha ett rakt 
och ogrumlat förhållande till verkligheten, och därigenom även till publiken. De båda 
framstår som ”neutrala” i förhållande till varandra.  
    Frågor om konstens relation till verkligheten behandlas även i artikeln ”Ödemark och 
hembryggt”, där Sandro Key-Åberg för en diskussion om konstverkets uppgift och publikens 
mottagande av detsamma. Artikeln är ett resonemang kring den moraliska dimension som 
påverkar publikens mottagande av konstverket. ”Det finns,” skriver Key-Åberg,  

en fara för att vi genom vår moraliska inställning till materialet hindras att uppfatta och uppleva 
den livsinställning, det moraliska ställningstagande, som uttrycks genom diktens material. Vi ser 
och reagerar på det verklighetsmaterial som finns i dikten, men vi upplever inte den 
verklighetsupplevelse som dikten gestaltar.201

 
    I ovanstående citat ryms uppfattningen att konsten har ett annat förhållningssätt till 
verkligheten än vi människor, vilket även innebär ett annat förhållningssätt till moral. Key-
Åberg gör en distinktion mellan verklighetsupplevelse och verklighetsmaterial, en distinktion 
som bara kan göras på den abstrakta nivå som konsten utgör. Överfört till det enskilda 
konstverket finns det en skillnad mellan det som verket vill uttrycka och den form uttrycket 
tar sig. Det primära är det förstnämnda och det är även det som upplevelsen av konstverket 
handlar om. Problemet uppstår när publiken reagerar på det yttre uttrycket, 
”verklighetsmaterialet”, och därmed inte kan eller vill ta till sig det budskap som konstverket 
vill förmedla. Med andra ord riskerar en människas upplevelse av ett konstverk att grumlas av 
hennes moraliska värdering. Konsten har distans till verkligheten vilket gör att dess 
förhållningssätt blir ett annat. När en människa skådar verkligheten genom konsten kan hon 
uppfatta och förstå den på ett annat, nytt sätt.  
    Det är ur detta sken som objektiviteten i konstverket behandlas. Key-Åberg skriver:  

Kanske kan man se konstnärens strävan till ’objektivitet’ inte som ett försök att undvika att ta 
moralisk ställning, att göra moraliska värderingar, utan som en konstnärlig arbetsmetod, där 
ställningstagandet eller värderingen inte utsägs i konstverket utan med det som helhet, där 
ståndpunkten till livet gestaltas av konstverket och inte formuleras med ord i det. Jag föreställer 
mig att denna ’objektiva’ arbetsmetod också kan innebära en slags objektivitet inför den egna 
ingivelsen: att inte låta alltför fasta och entydigt formulerade värderingar och ståndpunkter 
tyranniskt styra och begränsa användningen av mitt verklighets- och upplevelsematerial i 
konstverket, att ge mig ett så stort mått av frihet som det är möjligt vid mitt gestaltande av det 
konstnärliga materialet.202

 
    I resonemanget skymtar en ”trolös” inställning till konsten. Även om Key-Åberg själv inte 
deltog i trolöshetsdebatten kan denna knappast ha undgått honom. Och nog återfinns i 

                                                 
201 Sandro Key-Åberg, ”Ödemark och hembryggt” i Ord&Bild nr. 1/1963, s. 14. 
202 Ibid. s. 14. 
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resonemanget flera av de inslag som trolöshetsdebattörerna värderade: intresset för moral och 
moralfrågor, kritik mot slutna normsystem som betingar individens upplevelse i och av 
världen samt frågor om individens frihet.203 Konstverket och konstnären ska stå fria från 
konventioner och givna värderingar, en åsikt som även skymtade hos Ekbom.  
    Varken Ekbom eller Key-Åberg för en uttalad diskussion om konstens funktion. Detta 
betyder inte att frågan aktivt negligeras, snarare att denna typ av explicita diskussion ännu inte 
ligger i tiden. Konstens eventuella funktion berörs liksom i förbifarten, som i Key-Åbergs 
resonemang om konstmottagandet hos publiken:  

Vi frågar ofta: är detta konstverk positivt, är det ’sant’, är det äkta? Mindre ofta frågar vi oss 
själva: är min upplevelse äkta, är den positiv? Problemet är inte bara vilket livsmaterial diktverket 
framställer för upplevelsen, om det har negativ eller positiv laddning, utan också hur jag kan 
använda mig i mitt liv av denna upplevelse: om den kan bli ett tillskott till min erfarenhetsvärld, 
om jag kan använda den till att förklara andra upplevelser, öka mina insikter och sammanhang. 
    Kanske kan man säga om ett konstverk, att det är positivt om den upplevelse jag har av det på 
något sätt är användbar för mig, är meningsfull i den betydelsen att jag med dess hjälp lättare kan 
komma tillrätta med min samlade livsupplevelse.204

 
    Ovanstående resonemang är intressant att kontrastera mot Nermans tankegångar som de 
formulerades i Demokratins kultursyn. Om ett centralt intresse för såväl Nerman som Sandro 
Key-Åberg är publikens upplevelse av konstverket, tar resonemangen snart skilda vägar. Key-
Åberg, vars artikel i mångt och mycket är en redogörelse för Samuel Beckett, låter 
resonemanget om upplevelsen av konstverket bli ett resonemang som går in i Beckett och 
hans verk. Därmed inges man som läsare känslan av att upplevelsen av Beckett är någonting 
som trots allt finns inneboende i verket, även om denna upplevelse kan hindras av verkets 
yttre former. I förlängningen innebär detta att det finns en uppdelning i publiken, en 
uppdelning mellan de som kan och de som inte kan förstå konst. De som kan förstå konst – en 
skara Key-Åberg själv tillhör – förmår se förbi det verklighetsmaterial som så många andra 
gör halt inför och kan därmed upptäcka det som konstverket vill gestalta och förmedla. Det är 
denna upptäckt som Key-Åberg vidarebefordrar:  

Det mesta av vad jag har läst av Beckett har för mig varit positivt på det sättet, det har förklarat 
och intensifierat sammanhang i min livskänsla. Men det är också så att min upplevelse av det 
diktmaterial han använder, har varit mindre negativ än många andras, därför att jag inte upplevt 
hans diktmaterial lika livsfientligt, nedrivande och avvisande som de. Jag försöker inte göra svart 
till vitt, hans diktvärld är mörk, knapp och ensamhetlig. Det är tydligt att många upplever hans 
värld som en ondskans värld, en verklighet där egenskapen ondska vidhäftar alla föremål och 
händelser, som gör allt till en plåga och livet till en förbannelse. De upplever att han med sin dikt 
försvarar denna ondskans nödvändighet och livsplågans ofrånkomlighet och att enda lösningen på 
detta omöjliga räknestycke är döden. Jag skulle hellre vilja beskriva den som en värld av vanmakt, 
känslornas, ordens och handlingarnas vanmakt, som en värld där ondskan faller, växlar och 
förändras som ljus och mörker.205  

 

                                                 
203 Jfr Jansson, passim. Se även Frenander, som konstaterar att inom trolöshetsdebatten framhölls estetiken som 
ett centralt, överordnat värde, s. 127. 
204 S. Key-Åberg, s. 15. 
205 Ibid. s. 15. 
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    Det Key-Åberg efterlyser är en estetisk attityd, ett ointresse för det yttre innehållet i 
framställningen till förmån för det man ser i och med konstverket.206 Key-Åberg 
problematiserar dock inte sin egen position. Han ställer sig inte frågan varför han, till skillnad 
från så många andra, förmår få denna positiva upplevelse av Beckett. Istället finns en strävan 
att förklara – för att inte säga försvara – Beckett för läsaren och bidra till att allt fler ska 
kunna få en positiv upplevelse av honom. Den kritiska punkten är vem som kan få en estetisk 
upplevelse, och av vad. Key-Åberg diskuterar inte detta, vilket innebär en milsvid skillnad 
mellan honom och exempelvis Nerman, som även ville erkänna människors upplevelse av 
rosiga kakfat som någonting positivt. Key-Åberg låter inte diskussionen om upplevelsen gå 
utöver konstverkens snäva sfär. Detta torde vara talande för den kultursyn och det 
kulturbegrepp han rör sig med.  
    Sammanfattningsvis kan konstateras att varken Ekbom eller Key-Åberg tar upp konst- och 
kulturbegreppet till kritisk behandling. Deras diskussioner om konst utgår från en förutfattad 
mening om vad konst är, vilket gör att frågor om konstens funktion eller status varken 
uppmärksammas eller problematiseras. Ingen av dem sätter heller in konsten i ett socialt 
sammanhang. Även om Key-Åberg intresserar sig för relationen mellan publik och konstverk 
är denna relation någonting privat, en relation mellan konstverket och en enskild betraktare. 
Diskussionen, liksom konstverket, saknar social dimension.  
 
Konstbegreppet, konstens funktion – och kritik av konsten 

På utställningen ’Dolda skatter’ fanns tre föremål som skiljer sig från allt annat. De är gjorda av 
tunna, sammanknutna rottingribbor. Vid ribborna är fästade en handfull kaurisnäckor. Hade man 
sett de linjerena konstruktionerna i annat sammanhang, skulle man omedelbart ha tänkt på 
Giacometti, Ultvedt eller Elis Eriksson.  
    Men katalogen avslöjar att det inte är fråga om modern abstrakt konst utan många hundra år 
gamla nyttoföremål från en fjärran kultur – sjökort över Marshallöarna. Snäckorna och knutarna 
kan betyda öar och skär, kanske också hög- och lågvattensmärken. Ribborna visar strömriktningar 
i ett av världens mest svårseglade vatten. Är det fel att se den mikronesiske seglarens nautiska 
instrument som ren abstraktion, som konstverk? Etnograferna berättar att öborna än i dag är 
ovilliga att lämna ifrån sig sina gamla navigeringsinstrument. Ovilliga att över huvud taget 
diskutera deras användning. Sjökortet var inte enbart nyttoredskap, utan också en symbol för 
gåtfulla, magiska föreställningar.207

 
    En explicit diskussion om konstverksbegreppet återfinns i Sven Lövgrens inlägg ”Den 
orimliga gränsdragningen” från 1964. Artikeln fokuserar på frågan om konst, vad som räknas 
till konst och varför. Enligt den rådande uppfattningen, framgår av citatet ovan, är ett 
konstverk ren abstraktion och saknar därför all annan funktion. Föreställningen att konst per 
definition saknar funktion är vad Lövgren kritiserar:  

Funktion i sig? Fungerar inte målningar och skulpturer? I konstskapandets mångtusenåriga historia 
letar man förgäves efter ett enda föremål, som inte har någon som helst religiös eller social – det 
vill säga praktisk funktion. Följaktligen är det en orimlighet att skilja på ’fri konst’ och 
’nyttokonst’, på konst och konsthantverk. De är dessutom inga kvalitetsbegrepp.208

                                                 
206 Jfr Vilks, s. 32. 
207 Sven Lövgren, ”Den orimliga gränsdragningen” i Ord&Bild nr. 6/1964, s. 552. 
208 Ibid. s. 552. 

 43 
 



  

 
    Lövgrens inlägg är en kritik och en vidareutbyggnad av rådande idéer och definitioner av 
konst. En utgångspunkt är idén om konstens odefinierbarhet, en idé som Lövgren drar de 
praktiska och teoretiska konsekvenserna utav. Framför allt kritiseras föreställningen om 
konstens funktionslöshet. Ser man till konstbegreppets historia finns inga belägg för att konst 
ska betraktas som någonting ändamålslöst och teoretiskt – tvärtom är konstnärligt skapande 
liktydigt med kunskap och handlingssätt.209 I och med detta kritiserar Lövgren inte bara den 
samtida konstdiskussionen utan även de senaste seklernas utveckling, då föreställningen om 
”konstarternas moderna system” och en inbördes kanon mellan konstarterna växt fram, liksom 
idén om konstnären som ett verklighetsfrämmande, fritt skapande geni.  
    Det som måste till, menar Lövgren, är en omformulering av konstbegreppet, där fokus 
ligger på design och utformning oavsett vad det är för typ av föremål som betraktas. För 
designbegreppet har kommit att misstolkas i den samtida debatten: 

Renässansens mästare hade bättre förstånd. Lionardo kallade disegno en primär konstnärligt 
beredskap, en discorso mentale vid vilken bildidén undergick en grundläggande visuell kontroll.  
    Balans, spänning, proportion, expansion är några av il disegnos byggstenar. Utan dem blir 
konstnären tungomålstalare. Design är ingenting förbehållet enbart målaren eller arkitekten. Den 
lever i varje autentiskt konstföremål, oavsett art och teknik.210

 
    Lövgrens inlägg, som ursprungligen publicerades som programskrift för en utställning, är 
således en plädering för en partiell omformulering av konstbegreppet. Syftet med denna 
omformulering, där utformningen istället för föremålet ska stå i fokus, är att riva hierarkierna 
mellan ”fri konst” och ”bruks-” eller ”nyttokonst”, vilket öppnar upp för nya värdegrunder för 
och klassifikationer av – och därmed även diskussioner om – konst. Det är en omformulering 
av konstbegreppet där föreställningarna om skönhet, harmoni och konst för konstens egen 
skull ifrågasätts. Lövgrens relation till modernismens idéer om den rena formen framstår 
därmed som dubbel: på samma gång som han intresserar sig för abstraktioner och il designo 
kritiserar han den modernistiska uppfattningen att konst och konsthantverk kan och bör skiljas 
åt.  
    Det finns flera frågetecken i Lövgrens resonemang. Fungerar exempelvis designprincipen 
för att urskilja de ”autentiska konstföremål” som Lövgren talar om? Designprincipen må vara 
universellt tillämpbar i teorin, men frågan är om inte verkligheten kan komplicera det hela. 
Att fokusera på design innebär att distansera sig från det föremål som betraktas, vilket torde 
vara enklare om föremålet i fråga stammar från en annan tid eller plats. Det torde exempelvis 
vara enklare att betrakta ett mikronesiskt sjökort från en annan tid som konst, än ett aktuellt 
sjökort över Stockholms skärgård. Detta är en aspekt som Lövgren inte berör. För en 
västerländsk betraktare saknar föremål från andra länder och folk omedelbar funktion, även 
om de i andra sammanhang är bruksföremål. Därmed har västerlänningen redan i utgångsläget 
viss distans i sitt betraktande. Denna distans har blivit norm i betraktandet av konst, vilket 

                                                 
209 Ibid. s. 552. 
210 Ibid. s. 554. 
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Lövgren kritiserar.211 Samtidigt har alla föremål design, även potatisskalare och osthyvlar. 
Betyder detta att även dessa är att förstå som konst?  
    Vad Lövgren inte gör är att fördjupa sitt resonemang och uppmärksamma konsekvenserna 
av det. I och med att han som exempel bara anför föremål från andra tider och platser, blir det 
svårt att sluta sig till hur långt omformuleringen av konstbegreppet ska gå. Hade Lövgren 
nämnt Marcel Duchamp eller Andy Warhol, som tog sig an problematiken genom att ställa ut 
västerlandets vardagsföremål på museum, hade resonemanget fått en annan skärpa. Lövgren 
hade då på ett helt annat sätt tvingats brottas med frågan huruvida det finns eller bör finnas 
gränsdragningar inom konsten, och vilka dessa i så fall ska vara.  
    Idéhistoriskt måste Lövgrens resonemang knytas till en större debatt om konstteorier och 
konstbegreppet som fördes vid denna tid. I en uppsats från 1964 behandlar Arthur Danto 
samma typ av frågor, dock i ett resonemang av betydligt mer teoretisk karaktär. Att 
antropologiska föremål har kommit att betraktas som konst är enligt Danto ett resultat av det 
postimpressionistiska måleriet och ifrågasättandet av uppfattningen att konst måste vara 
avbildande. Detta ledde till en revidering av den förhärskande konstteorin och att nya 
värderingsprinciper infördes. Resultatet av detta, skriver Danto, var att inte bara de 
postimpressionistiska verken erkändes som konst utan även föremål som tidigare tillhört 
antropologins domän: masker, vapen och verktyg.212 Därmed sagt att det under sextiotalet 
fanns intresse och vilja att betrakta antropologiska föremål som konst, men att antropologi är 
någonting som handlar om de andra: människorna utanför det egna samhället och 
livssfären.213  
    Även om det vore missvisande att tala om en ”antropologisering av konstbegreppet” kan 
man med facit på hand fråga sig om inte erkännandet av antropologiska föremål som konst 
kan betraktas som ett led i den antropologisering av kulturbegreppet som under sextiotalets 
senare år skulle framstå som allt tydligare och som bland annat handlar om att begreppens 
anspråk på allmängiltighet ifrågasätts. Antropologiseringen av konstbegreppet är därmed att 
förstå som en del av kulturbegreppets uppluckringsprocess.  
 

* * * 
 
Frågor om konstens funktion ägnas stort intresse under följande år. Detta behandlas 
exempelvis av Gunnar Berefelt i artikeln ”Att avmärkvärdisera” från 1965 eller av Gudrun 
Key-Åberg i ”Försvar för konsten” från 1967.  
    I likhet med Lövgren utgår Berefelt från konstbegreppets etymologiska betydelse. Från att 
ursprungligen ha varit betecknandet av en skapande handling och prisandet av en viss 
färdighet, har konst med tiden kommit att betraktas som resultatet av denna verksamhet:  

’Konst’ har alltså blivit beteckningen för resultatet av en alldeles bestämd aktivitet. När så sker, 
när termen exklusivt tillämpas på resultatet av just den bildskapande verksamheten och när termen 

                                                 
211 Även om det inte går att belägga någon påverkansrelation korresponderar Lövgrens tankar väl med Marshall 
McLuhans teorier. Se denna uppsats s. 20f. 
212 Arthur Danto, ”Konstvärlden” i Konsten och konstbegreppet (Stockholm 1996), s. 96f. 
213 Jfr Eagleton, s. 37. 
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samtidigt innebär en berömmande värdering, då har paradoxalt nog det som betecknas med detta 
ord helt förlorat sin sociala, allmängiltiga signifikans.214

 
    Den allmängiltighet som en gång var konstens kännemärke ligger i den skapande 
handlingen och inte vad denna handling resulterar i, eller värderingen därav. I våra dagar har 
dock konst främst kommit att bli ”det alltför krystade uttrycket för ett överkultiverat ping-
pongspel”.215 Detta är resultatet av en tid då ”kultur” betraktas som fernissa, som ”ett de 
bildade själarnas adelsmärke”:  

Då förgudas konstens fabrikörer och högaktas dess avnämare och i demokratiseringens tecken 
lanserar man benämningen ’kulturarbetare’ för att locka de många. När välståndet är säkrat, 
beställer man kultur som en efterrätt ovetande om att kultur är något som inte kan köpas för 
pengar.216

 
    Konstskapandet – om en sådan term ens kan användas – får inte förstås som en aktivitet 
särskild från samhällets övriga aktiviteter. Tvärtom måste konsten återigen göras anonym och 
”avmärkvärdiseras” – konst måste betraktas som den skapande handlingen, som ett sätt att 
leka. Konst är alltid och måste alltid vara mer än bara konst, den aldrig är i sig själv nog. Men 
framför allt relaterar den alltid till den skapande människan:  

/…/ törs jag säga, att konst är det minsta och det största. Men den är aldrig omedelbart stor, endast 
stor gentemot något, gentemot den mänskliga anden i förhållande till tillvaron eller naturen i 
vidaste mening. Konst är grannlåt och djupsinne: grannlåten är det omedelbara, djupsinnet det 
medelbara. Konst är lek och allvar, lögn och sanning – men aldrig bara ’konst’. Dess storhet är 
alltid människans storhet: idéns storhet och konceptionens storhet, som föds inför livet. Tanken är 
stor, känslan, upplevelsen, visionen – och konsten är stor i den mån den verksamt förmedlar denna 
storhet. Men detta är indirekt. Konsten är omformandet, gestaltandet, det konkreta uppenbarandet 
av upplevelseinnehåll och känslokvaliteter. Det är en teknisk förmåga.217

 
    Av Berefelts resonemang kan man sluta sig till att konst och kultur är någonting som måste 
springa ur människan och som inte kan påläggas henne utifrån. I fokus står handlingen, leken, 
den skapande aktiviteten. Detta är dock inte så oproblematiskt som det låter. Vilken skapande 
handling som helst är troligen inte att beteckna som konst. Tvärtom är konst någonting som 
ständigt pockar på uppmärksamhet, som ständigt kräver betraktarens engagemang för att den 
inte ska stelna i sin form och degraderas till ett yttre sken. Och som framgår av citatet är det 
tekniska kunnandet och utförandet också centralt i bedömandet av vad konst är.  
    Berefelt rör sig här med ett kulturbegrepp som lägger stor vikt vid människans inre 
egenskaper och förmågor. I den handling som utgör konst ligger, även om Berefelt själv inte 
formulerar det så, en vilja att ”höja” människan och de mänskliga kvaliteterna. Denna 
”höjning” kommer inte till om kulturen betraktas ”som en efterrätt” utan kräver att kulturen är 
en livsnödvändighet, någonting primärt i alla människors liv. I Berefelts kritik av 
”kulturarbetaren” ser vi en kraftfull känga riktad mot sextiotalets kulturpolitik: de åtgärder 

                                                 
214 Gunnar Berefelt, ”Att avmärkvärdisera” i Ord&Bild nr. 1/1965, s. 69. 
215 Ibid. s. 70. 
216 Ibid. s. 70. 
217 Ibid. s. 70. 
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som gjorts har varit felriktade vilket försämrar snarare än förstärker kulturens position. Detta 
förstärker intrycket att konst är en privat angelägenhet för den enskilde individen.   
    Även Berefelt förefaller dock ambivalent i sina åsikter. Medan han, som i artikeln ovan, 
förkastar idén om konst som produkter och betonar dess nära relation till människan, tycks 
konst i andra sammanhang vara ett väsen som lever sitt eget liv. Så är exempelvis fallet i ”Om 
en gryning II” från 1967, där Berefelt skriver:  

 Det finns inget omedelbart förhållande mellan konsten och publiken. Den nya konsten präglas av 
mångtydighet. Den är sinnlig och direkt och nästan lika ostrukturerad som det visuella material 
som verkligheten omkring oss erbjuder. Den gamla konsten ville definiera, formulera, artikulera, 
ville länka betraktarens responser i bestämda banor. Den nya konsten är opreciserad och erbjuder 
ett råstoff för personliga upplevelser. Det är en konst som glider undan varje fixerad tolkning. Den 
kräver spontana reaktioner, direkta möten, men tål sällan att ältas och kontempleras, den levererar 
inga beläten för estetisk dyrkan.218

 
    De sista formuleringarna ger intrycket att konsten är öppen för gemene man och att den 
”vill” bli mött och tolkad av alla. Konsten själv är inte svår utan det är konventionerna som 
hindrar upplevelsen. Mest slående är hur konst plötsligt beskrivs som någonting som kommer 
till människorna, snarare än att springa ur dem: ”Tysta kritiken eller låt omdömena hagla. För 
ut konsten på torgen, sprid den som flygblad, som högtalarskval, som omslagspapper.”219 
Därmed inges man (ånyo) uppfattningen att konsten finns som färdig företeelse och att det 
hela handlar om att människan ska igenkänna konst som just konst – dvs. få en estetisk 
upplevelse utav den, men utan att hänge sig åt estetisk dyrkan.  
 

* * * 
 
Vi har föreställningen om konsten som en onödighet, föreställningen om konsten som ett nöje och 
en prydnad, föreställningen om konstens samband med sjukdom och galenskap, föreställningen 
om dess helighet och föreställningen om dess motsatsställning till livet. Konsten eller livet.220

 
    I artikeln ”Försvar för konsten” behandlar Gudrun Key-Åberg också frågan om konstens 
funktion, och ansluter sig till kritiken mot uppfattningen att konsten skulle vara någonting 
från samhället isolerat. Key-Åberg talar om en blandning av dyrkan, stelnad högaktning och 
aggressioner inför konsten, vilket gör att museer och stora döda konstnärer sätts på piedestal 
medan samtida, ännu verksamma konstnärer möts av skepsis och föreslås ägna sig åt sina 
kulturella intressen på sin fritid. Termen ”konst”, skriver hon,  

är mer än allt annat ett honnörsord eller en kvalitetsbeteckning för topp-prestationer på ett 
verksamhetsfält som samtidigt saknar någon annan samlande beteckning som ’matematik’ 
exempelvis och som kan innesluta alster på låg och hög nivå. 
    Därigenom isolerar vi konsten. Ty dels proklamerar vi att människor måste ha konst dels 
innefattar vi i begreppet enbart topprestationerna och ringaktar eller bortser från de lägre 
prestationerna och deras konsumenter.  
    Konstens ställning som eftertraktat och nästan hatat privilegium är därigenom en följd som är 
oundviklig.221

                                                 
218 Gunnar Berefelt, ”Om en gryning II” i Ord&Bild nr. 2/1967, s. 157. 
219 Ibid. s. 158. 
220 Gudrun Key-Åberg, ”Försvar för konsten” i Ord&Bild nr. 4/1967, s. 318. 
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    Jämför man Berefelts och Key-Åbergs resonemang finns flera likheter, men även 
intressanta skillnader. Utan att dra alltför stora växlar på dessa skillnader kan man ändå fråga 
sig om de inte delvis är ett resultat av den förändring som under sextiotalet sker i fråga om 
konst- och kulturbegreppet och hur dessa fenomen diskuteras. Såväl Berefelt som Key-Åberg 
diskuterar konstens relation till samhället, men på olika sätt. I artikeln från 1965 talar Berefelt 
om konstens relation till människan som enskild individ. 1967 intresserar sig Key-Åberg för 
konstens funktion på samhällsplanet och för människan som samhällsvarelse. Detta är en 
perspektivförändring som kan skönjas på flera håll – Berefelt och Key-Åberg utgör i 
sammanhanget bara två av de tydligaste representanterna.   
    Ytterligare en skillnad mellan de två är Key-Åbergs resonemang om konst som en fråga om 
produkter, som resultatet av en handling snarare än själva handlingen. Samtidigt är konst mer 
än så. Konst innehåller information och är beteckning för en användning: 

Konst är former. Ordformer, ljudformer, föremålsformer, färgformer, rörelseformer, formade 
händelser, formad tid som utvalts av någon anledning och utformats av någon anledning. Konst är 
en term för en användning. Konst är ett ord som inte betecknar vissa utseenden utan vissa 
användningar. Vissa relationer. I princip kan vad som helst användas som konst. Och frågan är om 
inte alla använder sig av någonting som konst. Eller åtminstone försöker att göra så.222

 
    Key-Åbergs resonemang tar här en delvis ny vändning. Konst handlar om användning, 
vilket innebär en kombination av produkt/resultat- och handlingsperspektivet. Detta ger 
frågan en tydligt politisk dimension. De som har förstått att konst handlar om användning och 
att denna användning kan ha politiska syften tycks, konstaterar Key-Åberg, framför allt vara 
diktatorer och reklammakare. Just det faktum att konsten i många diktaturstater inskränks och 
regleras torde tala för att konsten, tvärtemot vad som är den gängse uppfattningen, har en 
mycket stor påverkan på liv och samhälle. Detta talar även emot uppfattningen att konst 
handlar om utsmyckning, om att försköna. Key-Åberg förhåller sig starkt kritiskt till dessa 
föreställningar. Konsten har en funktion, men denna funktion är inte att pryda vardagslivet.223

    Enligt Key-Åberg är det genom konsten som människornas föreställningar åskådliggörs. 
Där, i att ge konkret utformning åt människornas föreställningsmassa, ligger konstens 
samhällsfunktion, däri ligger dess nytta:  

Vi måste inse att formgivningen av vår föreställningsmassa är en samhällsprocess som varken är 
över- eller underställd andra samhällsprocesser men en nödvändig och lika betydelsefull del av 
dessa som de tekniska förändringsprocesserna.224

 
    Gudrun Key-Åbergs resonemang påminner här om Sandro Key-Åbergs uppfattning att 
konsten ska fördjupa och strukturera människans samlade livsupplevelse. Det finns dock en 
avgörande perspektivskillnad mellan de två. Sandro Key-Åbergs resonemang kretsar kring 
individen, medan Gudrun Key-Åberg behandlar frågan ur ett samhällsperspektiv och ser 
konstens sociala effekter.  

                                                                                                                                                         
221 Ibid. s. 318. 
222 Ibid. s. 319. 
223 Ibid. s. 321. 
224 Ibid. s. 323. 
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    I Gudrun Key-Åbergs resonemang kan två tydliga influenser urskiljas. Den ena är 
Raymond Williams idé om att kultur och samhälle inte kan betraktas som två separerade 
enheter och att konst är någonting som tillhör samhällets överbyggnad. Den andra är Marshall 
McLuhan, som Key-Åberg vid ett tillfälle själv citerar. Inspirationen från McLuhan märks, 
förutom i citatet ovan, inte minst i en av Key-Åbergs poänger, nämligen att distinktionen 
mellan högt och lågt inom konsten är irrelevant. De olika konstnärliga uttrycksformerna är 
likvärdiga i det att de på olika sätt uttrycker och strukturerar människors föreställningsvärldar. 
Key-Åbergs ordval och formuleringar formligen osar av McLuhan. I likhet med McLuhan 
kritiserar hon den västerländska tendensen att hålla sig passiv och betraktande, vilket har 
resulterat i att konstverk uppfattas som föremål för utsmyckning, precis som ”en 
upptäcktsresande betraktar guldet och ädelstenarna som används till prydnad av enkla 
analfabeter”.225 I själva verket är konsten mer än så. När Key-Åberg beskriver konsten som 
det som strukturerar människornas föreställningsmassa är steget inte långt till McLuhans 
förståelse för media som det som strukturerar människornas liv och tänkande. Den 
huvudsakliga skillnaden ligger i att Key-Åbergs ”konst” framstår som en mer avgränsad och 
väldefinierad sfär än McLuhans ”media”. Konsten, får man anta, är ett av många media, en av 
människans många förlängningar.     
    Hos Key-Åberg framträder således flera intressanta sätt att förstå och förhålla sig till kultur. 
Teoretiska influenser från såväl Williams som McLuhan skymtar i resonemanget. 
Användningsperspektivet på konst lyfts fram på ett sätt som ger diskussionen en utpräglat 
politisk och social prägel. Konst kan användas till utsmyckning och dekoration, men detta är 
att reducera – alternativt förtäcka – dess politiska och revolutionära kraft. I och med att 
konsten strukturerar människornas föreställningsmassa blir frågan om konstens användning en 
springande punkt. Konsten kan manipulera och den kan manipuleras. Key-Åberg kommer 
även med uttalade politiska krav – ”Statsanställ konstnären!”226. Föreställningen om 
konstnären som ett samhällsfrånvänt geni har bytts ut mot föreställningen om konstnären som 
en nyttig och produktiv samhällsmedlem.  

 
 * * * 

 
Diskussioner om och försök att omformulera konstbegreppet ser vi prov på redan vid 
sextiotalets början. Med tiden blir perspektivet ett annat, då nya aspekter tas upp till 
behandling. I artikeln ”Reservationer” från 1968 diskuterar Torsten Bergmark förhållandet 
mellan konst och klass och de värdenormer som den rådande kultursynen och kulturpolitiken 
vilar på. Detta blir ett resonemang kring hur konsten är ett uttryck för – och hur den används i 
– det borgerliga samhället.     
    Bergmark konstaterar att det i samtiden har skett en förändring av verklighetsbegreppet. 
Verkligheten kan inte längre begränsas till det den enskilda individen kan se, uppleva eller på 
annat sätt ta till sig eftersom den informationsmängd som omger henne är ofantlig. Detta 
påverkar konsten:  
                                                 
225 McLuhan, Understanding Media, citerat ur ibid. s. 322. 
226 G. Key-Åberg, s. 323. 
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Konsten som värdeskapare är intimt förbunden med detta. Inga värden, inte heller och allra minst 
de gamla s.k. humanistiska värdena, får någon innebörd om inte innebörden av ordet verklighet 
utsträcks och vår mänskliga solidaritet därmed också utsträcks till att bli total, dvs. har ett mål som 
inte är mindre än detta: att befria varje människa från exploatering.227

 
    Som ovanstående citat vittnar om kan konsten inte ha utslätande funktion. Konsten är 
tvärtom ett vapen för samhällsförändring, för varje människas frihet. Förverkligandet av den 
klasslösa konsten, skriver Bergmark, kan ”inte längre /…/ skiljas från förverkligandet av det 
klasslösa samhället i realiteten”.228 Bergmark uppfattar relationen mellan konst och 
verklighet som en direkt relation som innebär att konsten och konstnären har förpliktelser.  
    Ovanstående är slutklämmen i Bergmarks inlägg, men det förklarar hans resonemang och 
ståndpunkter tidigare i artikeln. Kritik riktas ständigt mot idén om konsten och den borgerliga 
kulturen som yttring av universella och eviga värden. Utifrån detta perspektiv kritiserar 
Bergmark inte bara den så kallade finkulturen utan även det som benämns kitsch, pseudo- 
eller hötorgskonst. Att det skulle finnas en skillnad mellan dessa är enligt Bergmark 
oväsentligt eftersom de fyller samma funktion, ”som symboler för delaktighet i en 
privilegierad värld”:  

Båda är uttryck för och produkter av den borgerliga kulturen, uppfattad som ett absolut värde, som 
den kulturella utvecklingens essens.229

 
    Såväl den högtstående konsten som hötorgskonsten ingår i en sluten tradition, en tradition 
som endast kommenterar verk från tidigare epoker och som själv frambringar de kriterier 
enligt vilka konstverk ska bedömas. De äger ingen egen autenticitet och har heller inget eget, 
aktivt förhållande till samtiden.  
    Bergmarks förståelse för konstens funktion skiljer sig från såväl Berefelts som Gudrun 
Key-Åbergs. I likhet med Key-Åberg intresserar sig Bergmark för konstens funktion på 
samhällsplanet, och inte i relation till den enskilda individen. Även han ser konstens funktion 
som likvärdig, oavsett om konstverket i fråga är ett högtstående verk eller en hötorgstavla. 
Bergmark gör dock inte bara en politisk utan därtill ideologisk läsning. Konsten i 
klassamhället är ofrånkomligen ett uttryck för en borgerlig kultur, och är därmed förutsatt att 
reproducera just denna kulturs värderingar. Detta perspektiv finns inte hos Key-Åberg.  
    Från resonemangen om förhållandet mellan kultur och värden, och dessa värdens 
reproduktion genom konsten, hamnar Bergmark i ett resonemang om hur samtiden och det 
kommersiella systemet har påverkat konsten. Samtidens avantgardekonstnärer har tilldelats 
uppgiften ”att framställa prototyper för en konst som genom industrialiserade 
tillverkningsmetoder kan bli åtkomlig för gemene man” vilket har lett till att, som Bergmark 
uttrycker det, upproret har ersatts med integration.230     
    Med andra ord: i det rådande konsumtions- och massproduktionssamhället behöver inte de 
konstnärliga originalprodukterna vara förbehållen en social och ekonomisk elit. Genom 

                                                 
227 Torsten Bergmark, ”Reservationer” i Ord&Bild nr. 4/1968, s. 291. 
228 Ibid. s. 291. 
229 Ibid. s. 284. 
230 Ibid. s. 286. 
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konsumtionen kan och har några av de tidigare skillnaderna mellan elit och massa utplånas. 
Detta får konsekvenser för konstens och konstnärens roll:  

Om man väljer den här skisserade lösningen (man kan kalla den multikonstlösningen) av frågan 
om kulturens demokratisering (och det tycks vara den väg man hos oss har slagit in på), så måste 
man också konsekvent utnyttja alla de tekniska produktions-, spridnings- och propagandaresurser 
som nu står till förfogande. Hötorget, ’den dåliga smaken’, måste drivas ut av en bred flod av 
’värdefullare’ produkter: de förgångna kulturernas mästerverk spridas i form av masstillverkade 
billiga reproduktioner, de samtida verken i form av mångfaldigade ’original’. I båda fallen har 
konstnären tillhandahållit en prototyp för mer eller mindre industriell serietillverkning. Detta 
innebär att all konst från alla tider förvandlas till konsumtionsprodukter, samtidigt med att vår 
egen tids konst blir det redan vid tillkomsten. Och accepterar man detta, så måste man inse att man 
därmed också accepterar den bakomliggande orsaken som ett faktum värt att bestå: detta att vi 
lever i ett samhälle som brukar kallas ’det högindustrialiserade’, ’neokapitalistiska’.231  

 
    Det är bara på ytan som konsten ”demokratiserats” till att nå ut till alla. I realiteten är 
förhållandena oförändrade: Kulturen är förbehållen de privilegierade grupperna medan 
massan utfodras med kulturella attrapper. Till grund för kulturindustrins ”demokratiserande” 
av konsten ligger inget annat än profittänkandet. Bergmark bemöter problematiken på ett sätt 
som skiljer sig från tidigare tal om den borgerliga kulturens utestängande funktion. Det är inte 
utestängandet utan utslätningen som är problemet. Att alla kan ta del av samma 
kulturprodukter betyder inte att samhället har blivit jämlikt eller rättvist. Bergmarks 
resonemang osar här av Marcuse, som han själv erkänner som inspirationskälla.  
    Konstens teknologisering och anpassning till industriproduktion har dock inte enbart 
negativa förtecken. ”Det är inte bara så,” skriver Bergmark,  

att konsten förvandlas till varor, även varorna förvandlas till konst. Eller med andra ord: konsten 
som separat aktivitet, som framställandet av särskilda föremål som är bärare av estetiska värden, 
föremål kallade konstverk, allt det som har kunnat benämnas ’illusionens värld’, det tillhör det 
förgångna – i stället blir hela samhället ett konstverk.232

 
    Att göra samhället till ett konstverk betyder inte att samhället ska få ett estetiskt lyft utan 
måste betyda en ”total förändring, en total reorganisation av samhället och dess 
målsättning”.233 Det estetiska och politiska flyter därmed samman, är två aspekter av samma 
verklighet. Detta betyder inte att det borgerliga kulturarvet är en börda man måste göra sig av 
med; snarare är detta utgångspunkt för vidare arbete mot en ny, klasslös samhällsform.234

    En viktig aspekt är att konsumtion inte är kultur, inte ens i det kommersiella samhället, och 
att kultur inte är någonting som kan konsumeras. Kommersialiseringen gör istället att det som 
skulle kunna vara en konstnärligt seriös och högtstående produkt reduceras till konsumtionens 
och marknadens låga nivå. Här spelar den politiska dimensionen in. Bergmark skriver:  

/D/en politiska aktiviteten för att förändra samhället är just nu viktigare än konsten, bland annat 
just för att ge konsten möjlighet att bli något annat än ’det som finns’ – och därför att ’det som 
finns’ i sin uselhet är ett tecken på att förändringen av samhället är nödvändig.235

                                                 
231 Ibid. s. 286. 
232 Ibid. s. 287. 
233 Ibid. s. 287. 
234 Ibid. s. 290. 
235 Ibid. s. 288. 
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    Hos Bergmark är kultur mycket påtagligt ett kampbegrepp, något vi återkommer till senare 
i analysen.  
 
Kulturdemokrati 
I egenskap av Ord&Bilds konstkritiker är Gunnar Berefelt den som kontinuerligt behandlar de 
frågor om konst som under sextiotalet debatterades. I ”Om en gryning” från 1966 diskuterar 
han debatten om kulturdemokrati och de frågor om konst som uppstår i anslutning till denna. 
Berefelt förhåller sig, som även framgått av tidigare artiklar, kritisk till idén om ”stor konst” 
men menar samtidigt att de kulturdemokratiska strävandena är felaktigt inställda:  

’Kulturdemokrati’ kan betyda flera saker. Först och främst strävan att bringa massorna i kontakt 
med vårt etablerade kulturgods, med den ’stora’ konsten. Det är huvudsakligen vad 
folkbildningsorganisationerna sett som sin väsentliga mission alltsedan Ellen Keys och Kata 
Dahlströms dagar. Det har nu också kommit att beteckna viljan att sudda ut de fasta gränserna 
mellan ’konst’ i traditionell mening och olika ytringar (sic!) av folklig underhållning, att 
ifrågasätta den ofta oreflekterade och grundlösa övervärderingen av konsten för att i stället 
framhålla de vulgära kulturyttringarnas estetiska möjligheter. 
    I det förra fallet gäller det att bredda publikunderlaget för vad som enligt rådande värderingar 
betecknas som ’god konst’; i det senare är det i stället fråga om en breddning av det estetiska 
materialet och en total omprövning av vad som närmast kan kallas den estetiska situationen.236

 
    I ordval och formuleringar visar Berefelt att kulturdemokrati inte alls bör innebära en 
attityd till konst som att ”allt är konst” eller ”allt är bra”. Kulturdemokrati handlar varken om 
att ge fler människor möjlighet att ta del av den ”erkänt goda” konsten eller att sänka konsten 
till den ”vanliga människans” nivå. Kulturdemokrati handlar istället om att bryta ner den 
motsättning som finns mellan de konstnärliga intentionerna och de publika förväntningarna, 
en motsättning som gör det svårt att komma ifrån förhållandet att ”riktig konst” är någonting 
för en liten, insatt elit medan det stora flertalet står oförstående för allt annat än de 
konstnärliga konventionerna. Berefelt beskriver denna motsättning som ett främlingskap, ett 
främlingskap som delvis handlar om publikens oförståelse inför budskapet eller av 
utformningen av detta budskap, men som även är ett resultat av den rådande konstkulten. Ett 
led i de kulturdemokratiska strävandena blir därför att komma ifrån uppfattningen att konst 
per definition är svårt och otillgängligt – även om det de facto finns konst som är det. 
Konstkulten, det frenetiska dyrkandet av konsten, måste brytas.237          
    Man kan tolka Berefelt som att kulturdemokrati är någonting som måste äga rum inom 
konstbegreppet. Det handlar inte om att fullständigt upplösa dess gränser, snarare om att 
fokusera på relationen mellan konstverk och publik samt att skapa en ny förståelse och nya 
förutsättningar för denna. Problemet är inte att konstbegreppet har gränser, snarare att de 
rådande konventionerna utgör hinder för människors mottagande av konsten.   
    Dessa aspekter behandlade inte Sandro Key-Åberg när han ett par årgångar tidigare 
diskuterade de hinder som ligger i vägen för publikens mottagande av och förståelse för konst. 
Berefelt ger här uttryck för en ny förståelse för problematiken, en förståelse som direkt kan 

                                                 
236 Gunnar Berefelt, ”Om en gryning” i Ord&Bild nr. 4/1966, s. 326. 
237 Ibid. s. 326f. 
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knytas till debatten om kulturdemokrati som bröt ut efter det att Nermans skrift publicerades 
1962.  
    I flera avseenden ansluter sig Berefelt till Nerman, exempelvis då han argumenterar för att 
estetiska upplevelser inte bara kommer ur det som är konventionellt god konst. Estetiska 
upplevelser står att finna på fler håll, exempelvis i populärkulturen. Berefelt skriver:  

Vad man kan iaktta här är en utvidgning av det estetiska fältet. Men det är inte fråga om en 
demokratisering i den mening att man här skulle komma majoriteten till mötes eller att man 
genom förordandet av större öppenhet skulle kunna frälsa flera själar. Den upplevelse man kan få 
av, låt oss säga, ett reportage i TV, en poplåt eller buskteater skulle förmodligen vara lika svår att 
adekvat beskriva som ens förhållande till en Cézanne eller ett ode av Keats exempelvis. För övrigt 
skulle säkerligen flertalet stå helt främmande för ett sådant upplevelseinnehåll. Jag är dessutom 
övertygad om att denna positiva attityd bland (tillåt mig säga) estetiskt medvetet folk gentemot 
anspråkslösare produkter av gemen konstflit varken överensstämmer med avsikten med dessa 
alster eller med den stora publikens gängse reaktioner.238

 
    Det Berefelt opponerar sig mot är de liberala låt gå-attityder som nästlat sig in i konsten 
och fått den att vittra sönder inifrån. Berefelt ifrågasätter konstkulten, däremot inte att det 
finns god och värdefull konst. Problemet ligger inte så mycket i konsten som i människors 
inställning till den. Vidare finns det människor som förstår konst, som är estetiskt medvetna – 
Berefelt är en av dem. Detta gör resonemanget problematiskt. Det främlingskap som präglar 
konsten måste brytas – men för vems eller vilkas skull? Vem är det som upprätthåller 
konstkulten, vem är det som upprätthåller konventionerna? Kulturdemokrati framstår i 
resonemanget som något av ett elitprojekt, ett projekt som både drivs av en kulturell elit och 
som framför allt kommer denna elit till godo. När Berefelt i en uppföljande artikel – ”Om en 
gryning II” från 1967 – talar om att han vill möta konsten på andra ställen än de invanda, i 
situationer där hans attityd inte är på förhand präglad239, talar han just utifrån sin position som 
estetiskt medveten. Han förmår göra ”adekvata omdömen” även av den konst som inte är av 
sedvanlig utformning, vilket är en förutsättning för hela hans resonemang.  
 
Berefelts resonemang om kulturdemokrati rör sig i första hand kring konstbegreppet och 
människors konventionella relationer till och uppfattningar om konst. ”Kulturdemokrati” är en 
fråga om hur dessa konventioner ska brytas. En slående kontrast till detta återfinns i en 
ledarartikel från 1969, där tidskriftens redaktör Lars Bjurman skriver:  

Kulturdemokrati  
debatterades i början av 60-talet, men man kan kanske hålla med en av dem som kommenterar Hans 
Hederbergs citatmontage i det här numret, Olle Svenning, om att det till sin typ var en 50-talsdebatt. Eller, 
riktigare, förd på 50-talets förutsättningar: ett passivt, speglande kulturbegrepp; konstkulturen, formen i 
centrum; en tyst överenskommelse om att hålla sig till överbyggnaden, de kulturella institutionerna, och 
inte ifrågasätta deras bas. Sedan dess har världen obevekligt trängt innanför kulturens förskansningar och 
tvingat fram en politisering, en polarisering som närmast påminner om det revolutionära 20-talets.240

 

                                                 
238 Ibid. s. 327f. 
239 Gunnar Berefelt, ”Om en gryning II” i Ord&Bild nr. 2/1967, s. 158. 
240 Lars Bjurman, redaktionellt, i Ord&Bild nr 1/1969, s. 3. 
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    Artikeln talar sitt tydliga språk. Bjurman utgår från vad han själv betraktar som ett helt nytt 
kulturbegrepp, ett med politiska och radikala undertoner. Borta är det gamla kulturbegreppet, 
det konserverande och värderande. Detta är den inställning som präglar resonemanget. 
Bjurman för en explicit diskussion om det nya kulturbegreppet och på vilket sätt det skiljer sig 
från det gamla. Betecknar de bägge begreppen över huvud taget samma sak? Bjurman skriver:  

Det här numret handlar om 60-talet, om en upptrappning parallell med den som har pågått i 
Vietnam och inte utan samband med den: från kulturdemokrati till kulturrevolution, eller tills 
vidare revolt. Det innebär också ett kvalitativt språng: från liberalisering uppifrån inom ett 
oförändrat kulturellt system, genom institutionerna, till en aktivisering nerifrån som vill skapa en 
ny kultur på en ny ekonomisk-politisk bas – kulturaktivism, gerillakultur.  
    Är det kultur? Det är i varje fall inte 50-talets universiella (sic!) kultur, den borgerliga, med dess 
inre slitningar mellan klass- och masskultur, mellan humanistisk tradition och ny teknologi. Det är 
kulturen som motstånds- och befrielserörelse, som vapen i en ny, internationell klasskamp mellan 
världens rika och världens fattiga: en motkultur, som under överskådlig tid måste förbli 
provisorisk och övervägande destruktiv men som syftar till att bli en folkkultur, en masskultur 
skapad av massorna, inte för dem.241

 
    Nog är det Bjurmans strävan att föra fram ett annat kulturbegrepp än det gängse. Och det 
är just ett annat kulturbegrepp som eftersträvas, ett kulturbegrepp som ska föra sin existens 
som i det närmaste en motpol till det tidigare rådande. Kulturen beskrivs som inte en 
institution utan en process, en ”motstånds- och befrielserörelse”, en ”motkultur” som måste 
vara destruktiv för att kunna bryta ner det borgerliga kulturbegreppet och därmed skapa en ny 
kultur – folkets kultur – och ett nytt samhälle. Den destruktivitet som omtalas är en 
destruktivitet i syfte att rasera invanda föreställningar och mönster. En äkta masskultur ska 
skapas, en kultur som emanerat ur massan och inte skapats för den. Det gamla 
kulturbegreppet räcker uppenbarligen inte för att täcka det som är i görningen. Tvärtom 
riskerar det föra in tankegångarna på fel spår. För, som Bjurman fortsätter resonemanget,  

/u/r detta perspektiv blir den motsättning som blockerade debatten om kulturdemokrati idealistisk 
och sekundär: ser man till värderingarna, ’innehållet’, framstår vår ’finkultur’ och vår 
populärkultur som en och samma kultur i olika potensiering.242

 
    ”Finkultur” och ”populärkultur” betraktas således som två poler på samma skala, en skala 
varpå ”kultur” omtalas i termer av innehåll och värderingar. Det Bjurman efterlyser är ett 
kulturbegrepp som leder tankarna bort från denna bana, som bryter med detta sätt att uppfatta 
kultur. Den kultur han omtalar är ingenting som kan läsas eller hängas upp på väggen, som kan 
”konsumeras” i denna bemärkelse. Den kan heller inte värderas. ”Kultur” handlar inte om 
artefakter. Tvärtom är kultur någonting som ständigt sker, en rörelse, ett flöde. En rörelse som 
företas i politikens och revolutionens tecken. 
    Vad man måste förstå är att kultur inte endast är en fråga om innehåll. Även om innehållet 
kan diskuteras så är det i kulturens funktion som den huvudsakliga problematiken ligger. Det är 
egalt om kultur förstås som oljemålningar eller serietryck eftersom funktionen ändå är 
densamma. Bjurman kritiserar den kultur som har anspråk på att vara universell och för alla 
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människor giltig; den universalism som, genom sitt betonande av enhetlighet, får en 
konserverande verkan. Det ”kvalitativa språng” som Bjurman talar om är en radikalt ny 
uppfattning om kulturens funktion. ”Kultur” är de aktiviteter genom vilka människan 
förverkligar sig själv och åstadkommer förändring. Bjurmans kritik av det passiva, speglande 
kulturbegreppet där kultur förstås företrädesvis som artefakter, är en kritik mot ett 
tillbakablickande kulturbegrepp som täcker det som varit men inte det som är i varande. 
Kulturen, som Bjurman förstår den, ska vara den kraft som river sönder denna enhetlighet så 
att grunden kan läggas för en ny syn på kultur. Det nya kulturbegreppet ska växa fram ur 
ruinerna av det gamla. I och med detta blir kulturbegreppet ett redskap i kampen för 
förändring: kultur är ett kampbegrepp.  
    Det nya kulturbegrepp som Bjurman talar om är ingenting som uppstår över en natt. I 
skildringen ovan återfinns ståndpunkter och aspekter som kan skådas på flera andra håll, 
exempelvis idén om finkultur och populärkultur som två poler på samma skala, uppfattningen 
om kultur som en rörelse och process, kultur som motstånd, kultur som kampbegrepp liksom 
kritiken mot den borgerliga kulturens konserverande och alienerade verkan. Det Bjurman gör 
är att sammanfatta de senaste årens debattutveckling i en övergripande, explicit diskussion om 
kulturbegreppet. Här vävs även de sociala, politiska och ekonomiska aspekterna in, vilket ger 
kulturbegreppet en delvis ny prägel. Till dessa sätt att förstå kultur vänder vi oss nu. 
  
Kultur, samhälle, politik – ett kulturbegrepp med nya dimensioner? 
Att frågor om konst behandlades i föregående avsnitt, betyder inte att artiklar som behandlar 
konst hädanefter lyser med sin frånvaro. Även när de sociala, politiska och ekonomiska 
perspektiven tar sig in i artiklarna är konstens roll central. Däremot bidrar de nya perspektiven 
till en ny förståelse för konst och kultur, vilket resulterar i ett kulturbegrepp med delvis nya 
dimensioner.   
    Innan vi ger oss på artiklarna bör förtydligas vad som avses med antropologiseringen av 
kulturbegreppet. I grova drag innebär det att begreppet präglas av ökat intresse för människor 
och folkgrupper samt frågorna vad det är som förenar inom gruppen och vad som skiljer den 
från andra. Istället för att referera till det universella och för alla människor gemensamma 
kommer kultur att handla om det särskiljande och för olika människogrupper unika. I detta 
avsnitt illustreras hur det finns en spänning men samtidigt ett samspel mellan de båda sätten 
att betrakta kultur; mellan – om man så vill – det smala och det breda kulturbegreppet. 
Avsnittet visar även hur ”antropologiseringen av kulturbegreppet” tar sig flera olika vägar och 
uttryck.      

 
* * * 

 
Utställningen ”Dolda skatter”, som behandlades av Sven Lövgren ovan, är utgångspunkt för 
Jan Thomaeus i inlägget ”Våra dolda skatter” från 1964. Thomaeus grepp om problematiken 
skiljer sig från Lövgrens. Från att som hastigast beklaga sig över västerlandets värderingar 
och det västerländska folkets behandling av folk från andra kulturer, går resonemanget snabbt 
över till att behandla de ”dolda skatter” som västerlandet ruvar på: den dolda skatt som 

 55 
 



  

barnens skaparkraft utgör. Det är emellertid en dyster bild som tecknas. Kultur, menar 
Thomaeus, handlar om värderingar och om den miljö som omger individerna. Kulturen 
manifesteras men ifrågasätts även genom konsten och det konstnärliga skapandet. Och det är 
just skapandet som Thomaeus för fram som primärt.243

    I Thomaeus resonemang framställs barnen som bärare av en ”förbluffande” uttrycks- och 
skaparkraft. Barnen framstår som en ”kultur i kulturen”: de ingår i den västerländska kulturen 
men har ännu inte präglats av dess värderingar. Deras skapande handlar i första hand om 
skapandeakten och inte vad skapandet resulterar i. Västerlandet saknar dock ”en ram att ta 
emot, stödja och utveckla den skaparkraft som barnen kommer med”244, vilket resulterar i att 
barnens skapande alltför snart infogas i ett västerländskt mönster.  Thomaeus skriver:  

Barnens förbluffande uttryckskraft i bild kulminerar hos oss ofta mycket tidigt: inte sällan redan 
någon gång kring femårsåldern. Sen då, vart tar den vägen? Jo, i vår kultur brukar den oftast 
förtvina, förtorka och dö. Den typiska utvecklingsgången av vår skaparkraft: en sextioårig 
mumifiering. 
    Onekligen är detta ett dystert faktum. Men: det behöver inte gå så illa. Det beror på oss vuxna, 
som föräldrar, som lärare, eller i vilken situation vi nu möter barnen. Vi är inte tvungna att i alla 
väder och på alla punkter ställa oss solidariska med våra föräldrar eller farföräldrar, med de vuxnas 
institutioner mot barnen.245

 
    Västerlandets förhållande mellan konst och kultur framställs här i all tydlighet. Kultur 
förstås som de institutioner och värderingar enligt vilka människors handlingar, bland annat 
deras skaparkraft, formas. ”Felet” med den västerländska kulturen är att skapande handlar mer 
om det fysiska resultatet än om utvecklandet av själsliga förmögenheter. Thomaeus kritiserar 
därmed uppfattningen om konsten som kulturens höjdpunkt, som essensen av det som är 
kultur. Som synes tangerar Thomaeus inlägg Berefelt i dennes kritik av konsten, även om 
resonemanget snart tar andra vägar.  
    Ett tydligare exempel på denna typ av problematik återfinns i en artikel av Bertil Sundin i 
samma nummer, som är just ett barnboksnummer. I likhet med Thomaeus laborerar Sundin än 
med ett estetiskt, än med ett antropologiskt kulturbegrepp. De båda begreppen är inte varandra 
uteslutande utan fungerar parallellt och ofta integrerat i varandra. Konst är ett av kulturens 
många uttryck men kultur handlar även om värderingar och institutioner – värderingar som 
reproduceras i och genom konsten. Till skillnad från Bergmark, som också behandlade denna 
problematik, gör varken Thomaeus eller Sundin någon ideologisk tolkning. Fokus ligger på 
skaparkraften hos den enskilda individen, samt på de enskilda individerna ingående i ett 
kollektiv.  
    Sundins inledning skildrar de rådande förhållandena väl:  

Ordet ’barn’ framför litteratur, målning och teckning, musik och andra konstnärliga 
uttrycksformer har ingen enhetlig och klar betydelse. När vi talar om barnteckningar och 
barnmålningar menar vi produkter utförda av barn. /…/ 
    Talar vi däremot om barnteater, barnlitteratur, barnmusik och liknande är det enligt 
konventionell uppfattning fråga om produkter skrivna av vuxna för barn och framförda antingen 
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244 Ibid. s. 422. 
245 Ibid. s. 422. 
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av vuxna eller barn. Dessa pjäser, berättelser eller musikstycken kan visa större eller mindre 
inlevelseförmåga i barns sätt att uppleva omvärlden, kan bli mer eller mindre omtyckta. I princip 
är de ändå verk av vuxna, som använt barnspråk för att uttrycka vuxna tankar och värderingar. 
Nedskrivna verk där form och innehåll är en gång för alla givna. Sagan om Rödluvan låter 
likadant nu som när vi var unga, Alice Tegnérs barnvisor likaså. 
    På det sättet har barnens egna skapelser, deras egentliga ord- och tonkonst, förblivit något okänt 
eller i varje fall något som vi inte har fäst särskilt stor vikt vid.246  

 
    Barn framstår här som en gruppering med egen kultur, vilket manifesteras i deras ramsor, 
sånger och ordlekar. För barnen ligger, om än omedvetet, skapandet i centrum. Sundin gör en 
viktig distinktion när han talar om barns ”skapelser”, att kontrastera mot de vuxnas 
”produkter” eller ”verk”. Ordvalet implicerar att det är just skapandeprocessen som står i 
centrum, en process som hela barnens kultur är uppbyggd kring. I termen ”skapelser” finns en 
öppenhet som gör att den refererar lika mycket till processen som till resultatet därav, ett 
resultat som ständigt är under omformning. Barnkulturen är levande och vital, ständigt stadd i 
förändring.  
    Men barnens kultur är inte någon skyddad sfär, utan står i oavbruten kontakt med den 
kultur som omger dem – den västerländska kultur som är de vuxnas. På denna punkt är 
Sundins och Thomaeus resonemang i princip likalydande. Även Sundin talar om den viktiga 
länken mellan kultur och skapande och hur ett osunt förhållande dem emellan får förödande 
konsekvenser för barns skaparlust. Vuxenvärldens värderingar fogar in barnens skapande i en 
modell enligt vilken de konstnärliga uttrycken är skapandets yttersta målsättning. Detta är, om 
än indirekt, detsamma som att sätta upp en värdeskala. Även om improvisation och eget 
skapande uppmuntras finns en underliggande uppfattning om vad resultatet ska bli. Sundin 
skriver:   

Man betonar det viktiga i att elevernas produktiva sidor odlas men är inte riktigt beredd att ta 
konsekvenserna för musikens del. Man utgår från vissa fasta föreställningar om vad som är ’god’ 
musik, försöker förmedla de ’rätta’ musikaliska normerna och accepterar ’skapande’ endast om 
det överensstämmer med dessa värderingar. Men vad blir kvar av skapandet, självuttrycket, om 
eleven har andra musikaliska värderingar?247

 
    Från att ha varit inlemmade i en ”genuin” kultur där skaparlusten står i centrum fostras 
barnen in ett tänkande där skapandet har ett mål, den färdiga kulturprodukten. Kultur som 
aktivitet och process ersätts av kultur som ett färdigt stadium. Problematiken har 
beröringspunkter med den som Nerman belyste i Demokratins kultursyn. Hur ska en människa 
kunna växa och utvecklas som individ om de konstnärliga uttrycksformer som faller henne i 
smaken underkänns och när hennes inre skaparkraft tidigt dirigeras enligt en redan fastställd 
norm?  
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Den allomfattade kulturen – och de som inte omfattas 
I Ord&Bilds sexnummer från 1965 publiceras ett utdrag ur Barbro Backbergers Det 
förkrympta kvinnoidealet.248 Som vi såg i sextiotalsavsnittet riktade Backberger kraftfull 
kritik mot Bengt Nerman och Demokratins kultursyn, som hon såg som ett uttryck för en 
förrädisk form av låt gå-liberalism som utgår från ett oproblematiserat individbegrepp.  
    I det avsnitt av boken som publiceras i Ord&Bild fokuserar Backberger på kvinnornas 
frånvaro i Kulturen, framför allt i litteraturen. Detta är av flera skäl ett problem. Kvinnan som 
individ, liksom kvinnor som kollektiv, undertrycks av de krav och förväntningar som gruppen 
och den sociala samvaron ställer på henne. I alla sammanhang och sociala miljöer är kvinnan 
kvinna, utan möjlighet att ta sig ur denna pålagda roll. Idealet, som förmedlas bland annat 
genom litteraturen, är en passiv, medelmåttig och undergiven kvinna. Ingenstans finns 
kvinnor som avviker från denna norm och som kan visa upp ett alternativ:  

Det finns knappast några kvinnor som man kan uppfatta som systergestalter, som utstrålar tröst 
och styrka därför att de har kämpat samma kamp som man själv för frihet och integritet. Det finns 
knappast någon kvinnlig kulturtradition att ansluta sig till, inget kvinnligt aktivt mönster att 
följa.249

     
    Även Backberger uppfattar kultur som ett hopkok av ett samhälles institutioner, normer och 
värderingar. Den kulturtradition som Backberger efterlyser är någonting som utgörs av 
fysiska kvinnor och deras aktivitet. Kulturtradition handlar inte huvudsakligen om de 
konstnärliga uttrycksformerna, inte heller om de färdiga verken. Däremot råder ett nära 
förhållande och samspel dem emellan. Backberger fortsätter:  

Likartade förhållanden råder inom litteraturen och konsten. En ung man som i världslitteraturen 
söker efter hjältar och ideal att identifiera sig med och försöka efterlikna, har bara att välja och 
vraka. Hjältarna i litteraturen drar fram liksom i verkligheten i djärvhet och suveränitet, 
utforskande och erövrande. Kvinnorna är tilldelade rollen av stationer på vägen, statiska och 
indifferenta, utplanterade för att med sina reaktioner av förälskelse, hängivenhet och slutligen 
förtvivlan då de blir övergivna, understryka vilken sjutusan till karl huvudpersonen är.  
    Det allra värsta är inte att kvinnorna framställs som övervägande passiva utan att deras 
livsfarliga passivitet förhärligas och framställs som ett ideal, såväl i verkligheten som i dikten.250

 
    Det som ovan beskrivs är relationen, eller snarare den onda cirkeln, mellan kulturmönster 
och konstnärliga uttrycksformer. Emfas ligger på frågan om skapande och agerande liksom på 
relationen mellan handlande och passivitet. I den västerländska kulturen är kvinnor i 
flerdubbel bemärkelse passiva. Att kvinnan varken skriver böcker eller på annat sätt är en 
självständigt handlande individ, varken i verkligheten eller i fiktionen, har att göra med 
kulturmönster.  
    Backbergers inlägg är en kritik mot hur kultur uppfattas som någonting enhetligt och 
universellt, på samma gång som kulturen är uppbyggd kring en manlig norm. Konsekvensen 
blir att många grupper inte omfattas av den till synes allomfattande kulturen. Hela grupper 

                                                 
248 Boken i sin helhet utkom ett år senare, 1966. 
249 Barbro Backberger, ”Det förkrympta kvinnoidealet” i Ord&Bild nr. 3/1965, s. 219. 
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såväl som enskilda individer förpassas till kulturens utkanter och tvingas där inta passiva, 
undergivna roller. 
    Backberger tar därmed ett socialt grepp om kulturproblematiken, ett grepp med tydliga 
politiska anstrykningar. Hon går dock inte vidare i sina resonemang och ger dem uttalad 
politisk udd. Frågor om identifikation och Kulturens förhärligande av ideal kommer, som vi 
senare ska se, inom bara ett par år att vara en del av en uttalat ideologisk samhällsanalys. 
 
En viktig fråga är hur och om de kulturella uttrycken ska uppmärksamma det förhållande som 
ovan tecknades. ”Uttrycker inte alltid konsten åsikter, antingen konstnären är medveten om det 
eller inte?”251 frågar en av rösterna i Backbergers artikeldialog om jätteskulpturen Hon som 
visades på Moderna Museet 1966. Dialogen har två huvudsakliga teman: dels är det en kritik 
av kvinnans traditionella roll som objekt i konsten, dels ställs frågan om konstens och 
konstnärens samhällsengagemang kontra den ”rena” estetiska upplevelsen. Genom att väva 
samman dessa teman visar Backberger att de två frågorna är besläktade och att konsten måste 
hålla sig uppdaterad med de influenser, värderingar och idéer som präglar ett samhälle – för 
hur kan konsten annars förnyas?252

     Inläggets dialogform gör att Backberger kan föra ett korthugget och stundvis subtilt 
resonemang, där mycket sägs utan att explicit uttalas. Som i dialogens avslutande fraser:  

Röst I:  Du är tjatig. 
Röst II: Du är ansvarslös. 
Röst I:  Du är tjatig.  
Röst II:  Du är ansvarslös.253  

 
     ”Tjatet” respektive ”ansvarslösheten” representerar två positioner såväl i samhällsfrågor 
som i estetiska frågor, i den mån man kan göra en åtskillnad mellan dessa. För det är troligen 
det som Backberger vill förmedla – att det inte går att dra en tydlig gräns. Det finns inget 
sådant som ett ”intresselöst betraktande” eller en ”estetisk ståndpunkt”, även om det finns 
personer – i dialogen representerade av Röst I – som ivrigt försvarar denna position.254 Röst I 
tror på en konst som står över samhället och vars tilltal är objektivt och universellt – konst 
som en yttring av en allomfattande kultur. Röst II menar att konsten måste ta ställning, att den 
måste frigöra sig från rollen som representant för en universell kultur just för att kunna peka 
på det faktum att kulturen inte är universell.255  

                                                 
251 Barbro Backberger, “Hon” i Ord&Bild nr. 4/1966, s. 325. 
252 Ibid. s. 325. 
253 Ibid. s. 325. 
254 Röst I: ”Måste du alltid förstöra mina estetiska upplevelser med ditt evinnerliga polemiserande? Märker du 
inte att jag håller på att skriva ett prosapoem?” Ibid. s. 325. 
255 En diskussion som tangerar denna fråga uppstår kring Backbergers novell ”Läsning för proletärer” som 
publiceras i Woman Power-numret från 1968. Backberger skildrar en kvinnas kamp att uppnå 
självförverkligande och förena studier med en krävande familjesituation, en kamp som framstår som nästintill 
omöjlig bland annat eftersom samhället inte tar sitt ansvar och erbjuder dagisplatser. Redaktör Lars Bäckström 
förhåller sig, som han själv skriver, kluven inför novellen, som han upplever som alltför naturalistisk och i 
avsaknad av en grundlig människoskildring. I nummer 2/1969 känner sig Bäckström emellertid manad att 
”komma med lite självkritik på kulturelitens vägnar”, eftersom han tagit till kvalitetsargumentet för att 
underkänna den typ av verklighetsskildring som han själv inte känner igen sig i. Därmed kom han att 
representera ett ”elitkulturellt motstånd” och en ”maktägande kultur som en del i det svenska samhällets manliga 
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En kritik liknande Backbergers formuleras i Michel Fabres inlägg ”Den svarta dubbelrollen” 
från 1966, vari den så kallade negerlitteraturens förhållande till den vita litteraturen behandlas. 
Även här ligger problematiken i att kultur uppfattas som någonting universellt och enhetligt, 
samtidigt som den utgår från en avgränsande och utestängande norm. Eller som Fabre skriver:  

När jag betänker innebörden av uttrycket ’amerikansk negerlitteratur’ i min underrubrik blir jag 
illa till mods. Genom att använda det får man en känsla av att göra sig medskyldig i en särskilt 
lömsk sorts diskrimination: ordet ’neger-’ innesluter som i ett getto, avskilt från den amerikanska 
litteraturen rätt och slätt, en rad verk som sinsemellan skiljer sig vida mer än respektive författares 
hudfärger, i en kulturhistoria som inte placerar andra icke-anglosaxiska befolkningsgruppers verk i 
särskilda fållor. Det verkar som om en neger i det stora flertalets ögon först och främst vore neger 
och endast i andra hand amerikan, även om han t.ex. under en resa i Afrika till sin egen förvåning 
finner sig vara oåterkalleligen västerlänning.256

 
    Fabres kritik riktas mot att svarta författare betraktas i första hand som svarta författare, att 
deras verk bedöms och kategoriseras som sådana och att de därmed inte får spela någon 
framträdande roll i en allmän amerikansk litteraturhistoria. På ett ytligt plan handlar kritiken 
om värdeskalor och den etablerade kanon. Den mer grundläggande problematiken rör 
emellertid förhållandet mellan det allmänna och det partikuljära, här förstått som den 
västerländska kulturen och ”negerlitteraturen”. För den amerikanska ”negerlitteraturen” är en 
del av den västerländska kulturen, även om den samtida litteraturkritiken väljer att ignorera 
detta förhållande.257 Som påpekas i citatet är den så kallade negerlitteraturen ingenting 
enhetligt. Man kan inte helt sonika plocka in ”negerlitteraturen” i den amerikanska litteraturen 
och tro att problemet är löst. Tvärtom måste de bägge problematiseras, liksom förhållandet 
dem emellan. 
    Detsamma torde gälla kulturbegreppet och hur det används i olika sammanhang. Vad Fabre 
diskuterar är som sagt förhållandet mellan det allmänna och det specifika, mellan kultur som 
ett inkluderande och som ett avgränsande begrepp. Fabre visar hur kulturbegreppets 
särskiljande och inkluderande funktioner existerar parallellt med varandra på ett sätt som får 
direkta konsekvenser för samhället och människornas liv. Det finns ett direkt samband mellan 
hur en grupp utestängs från Kulturen och hur deras roll för samhällets utveckling och 
fortlevnad förtigs. Även konsten påverkas negativt av detta förhållande. När ett litterärt verk 
bedöms utifrån sitt innehåll och reduceras till en ”sociologisk manifestation”, innebär det ett 
hinder för den estetiska utvecklingen.258 För att sambanden mellan den sociala och den 
litterära situationen ska hållas ogrumlade får de två inte sammanblandas, vilket blir fallet om 
inte en flexibel men ändå tydlig gräns upprättas mellan det estetiska-universella och det 
antropologiska-partikuljära kulturbegreppet.  
 
 

                                                                                                                                                         
maktetablissemang”. Se Lars Bäckström, ”Elitkultur och demokratisering” i Ord&Bild nr. 2/1969, s. 82; Barbro 
Backberger, ”Läsning för proletärer” i Ord&Bild nr. 7/1968, s. 556-565 samt brevväxlingen mellan Backberger 
och Bäckström i ”Två brev om ’Läsning för proletärer’ och en fråga till läsarna” i Ord&Bild nr. 7/1968, s. 566. 
256 Michel Fabre, ”Den svarta dubbelrollen” i Ord&Bild nr. 4/1965, s. 365. 
257 Ibid. s. 366. 
258 Ibid. s. 365f. 
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Kultur som levnadssätt och identitet
Backberger och Fabre förhåller sig kritiska till kulturbegreppets ur- och särskiljande tendenser 
och till begreppets snedvridna förhållande mellan universalism och partikularism. Fokus 
ligger på de grupper som inte är en del av den allomfattande kulturen och vars verksamhet 
inom den kulturella sfären förtigs eller förnekas.  
    I andra artiklar tas ett annat grepp om problematiken. Det breda men partikuljära 
kulturbegreppet, där kultur betraktas som en fråga om levnadssätt och identitet, förstås som 
någonting odelat positivt. Detta är särdeles märkbart i Black Power-numret från 1969. Här 
finns anledning att uppmärksamma artiklarnas ursprung. Inläggen i Black Power-numret 
utgörs företrädesvis av material som uppkommit och publicerats på annat håll, närmare 
bestämt i den kontext som USA:s medborgarrätts- och Black Power-rörelse utgör. Artiklarna 
är politiska dokument, skrivna för en relativt väldefinierad målgrupp – USA:s 
afroamerikanska befolkning – i syfte mana till handling. Samtidigt torde just det faktum att 
artiklarna publiceras vara signifikativt för kulturbegreppets omformulering, något vi 
återkommer till nedan.   
    Ett viktigt led i artiklarnas retorik är att förena den afrikanska befolkningen under samma 
baner; att hitta det som är i grunden gemensamt. En sådan gemensam nämnare är ursprunget i 
Afrika och den mörka hudfärgen, en annan är det utanförskap som drabbar afroamerikanerna i 
det amerikanska samhället. Måhända är det därför talet om ”kultur” får sådana positiva 
konnotationer. ”Den svarta kulturen” är någonting som alla afroamerikaner bär med sig 
samtidigt som denna kultur står inför hotet att urvattnas och slutligen försvinna i det 
amerikanska samhället.  
    De konstnärliga uttrycken, exempelvis musik och bildkonst, förstås därmed på ett annat sätt 
än i Fabres resonemang. De är inte uttryck för eviga kulturella värden utan tvärtom ett sätt för 
en folkgrupp att behålla sina särdrag och sluta sig samman inför hotet från omvärlden. De 
konstnärliga uttrycken blir det som den kulturella identiteten byggs upp kring. En 
artikelförfattare menar exempelvis att kärnan i den afroamerikanska kulturen utgörs av den 
svarta musiken:  

När dom [de vita slavägarna] tog ifrån oss vår iögonenfallande afrikanska kultur (mantlar, 
trummor, språk, religion etc.) var den ’abstrakta’, icke artefaktproducerande formen av kultur, vår 
musik, det enda vi – i modifierad form – fick lov att behålla.259

     
    Musiken framstår här som ett surrogat för kultur, som en symbolisk, urvattnad 
kompensation för det som tagits, även socialt och politiskt. I det amerikanska samhället blir 
musiken därför viktig för afroamerikanerna att slå vakt om. Musiken är inte bara den sista 
kvarlevan av en kultur, den är även det som denna specifika kultur återigen ska byggas upp 
kring. Med detta synsätt innebär influenser utifrån ett stort hot, särskilt för det folk och den 
kultur som tidigare förtryckts. När det gäller musiken, konstaterar artikelförfattaren, är USA:s 
svarta befolkning kulturella slavar, offer för en kulturell imperialism.260 I sammanhanget 
framträder, som ovan konstaterades, synsättet att konstnärliga uttryck som musik inte ska 

                                                 
259 Askia Muhammad Touré, ”Svart musik – och vit kulturimperialism” i Ord&Bild nr. 4/1969, s. 265. 
260 Ibid. s. 265f. 
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betraktas som uttryck för en universell kultur utan snarare som kännemärke för en särskild 
folkgrupp. För vad är det egentligen som gör musikaliska och andra konstnärliga uttryck till 
”svarta” – annat än att deras utövare är det?261

    Artikeln står därmed för ett kulturbegrepp där individ och kultur är nära sammanlänkade. 
Kultur sätts i samband med en specifik folkgrupp och är ingenting som förenar mänskligheten 
i sin helhet. Detta är en vändning mot ett antropologiskt färgat kulturbegrepp där betoningen 
ligger på enskildheterna och det specifika. Med ett sådant kulturbegrepp följer även att 
konfliktaspekten framhävs, även om det inte behöver handla om regelrätt, handfast konflikt. 
Det kan lika gärna handla om att skydda det egna från influenser och påverkan utifrån, att 
hålla den egna kulturen och dess tillhörande kulturella uttryck så renodlade som möjligt. 
 
Ett än mer utpräglat antropologiskt kulturbegrepp återfinns i ett annat inlägg i samma 
nummer. Artikeln består av en samling deviser undertecknade Maulana Ron Karenga, en av 
den svarta nationaliströrelsens förgrundsgestalter, som ursprungligen publicerades i 
aktivistbulletinen The Black Power Revolt.  
    Karenga listar de sju kulturkriterierna, vilka i nämnd ordning är mytologi, historia, 
samhällelig organisation, politisk organisation, ekonomisk organisation, motiv för skapande 
och etos.262 Kulturen är således mer eller mindre ”allt”. Därför är det intressant att 
artefakterna, de kulturella produkterna, lyser med sin frånvaro i uppräkningen. ”Motiv för 
skapande” finns förvisso. Däremot finns varken ”skapande” eller ”det skapade”. Detta antyder 
att kultur är det bakomliggande, det som ligger till grund för allt annat. Såväl skapande som 
det skapade är sprungna ur motiv för skapande. 
    I Karengas manifest är det ett omfattande antropologiskt kulturbegrepp som används. 
Kulturens funktion är att särskilja grupper men att förena inom gruppen. Detta särskiljande 
behöver inte innebära faktisk konflikt: ”Vi kan leva med vita i ömsesidigt beroende när vi väl 
har fått svart makt” lyder en av sentenserna.263 På samma gång slås fast att ”/n/ationalismen är 
en tro att de svarta i detta land bildar en kulturell nation” samt att ”/v/årt samhälle må vara 
amerikanskt, men våra normer måste vara afroamerikanska”. Samhälle och kultur är således 
inte synonyma med varandra – tvärtom är kultur det som föregår samhället.  
    Hos Karenga betonas grupptillhörigheten – ”att tala svart är att börja tala som ’vi’ i stället 
för ’jag’”264 – samtidigt som idén om en universell människa förkastas:   

Människa är man bara i en filosofikurs eller ett biologilaboratorium. I världen är man afrikan, asiat 
eller sydamerikan. Man är en kines som gör kulturrevolution eller en afroamerikan med soul. Man 
lever på smör och bröd, gillar röda bönor med ris eller vattenmelon och glass.265

 
    Detta är ett avståndstagande från ett kulturbegrepp med universalistiska och förenande 
anspråk. I realiteten är inte kultur det som förenar mänskligheten. Tvärtom är kultur de 
olikheter som skiljer olika folkgrupper från varandra. Dessa olikheter må vara chimärer, 

                                                 
261 Jfr ibid. s. 267. 
262 Maulana Ron Karenga, “Svart kulturnationalism” i Ord&Bild nr. 4/1969, s. 269. 
263 Ibid. s. 268. 
264 Ibid. s. 269. 
265 Ibid. s. 269. 
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konstruktioner sprungna ur fördomar och felaktiga föreställningar. Likväl existerar de och är 
ingenting en människa kan frigöra sig från: ”Det faktum att vi är svarta är vår yttersta 
verklighet. Vi var svarta innan vi föddes.”266 Här framträder en uppfattning om kulturen som 
någonting primärt, som någonting som kommer före och som formar varje individ. Kulturen 
är därmed det yttersta, det som verkligheten utformas kring.  
    När kultur på detta sätt kopplas samman med identitet framträder begreppets politiska 
dimension i all sin tydlighet. Detta ligger i linje med Eagletons konstaterande att ”/m/edan 
finkulturen är politikens verkningslösa motsats, är kultur som identitet politikens förlängning 
med andra medel”.267 Det som Eagleton beskriver är två kulturbegrepp som förvisso har 
beröringspunkter men som på intet sätt kan översättas med varandra. Att förstå kultur som 
identitet handlar om att uppmärksamma nya dimensioner av begreppet. 
 
Ett socialt kulturbegrepp 
Nära relaterat till ett antropologiskt kulturbegrepp är det man kan kalla ett socialt. Även här 
står människor och grupperingar av människor i centrum. Benämningen socialt kulturbegrepp 
förekommer åtminstone en gång i Ord&Bild, om än inte i de artiklar som i detta avsnitt 
behandlas. När jag i nedanstående avsnitt använder benämningen handlar det om en 
precisering av det antropologiska kulturbegreppet, en precisering som innebär att fokus ligger 
på förhållandet mellan individ/grupp och samhälle. 
    Det sociala kulturbegreppet intresserar sig således inte för människogrupper i allmänhet 
utan snarare för förhållandet mellan en grupp och det samhälle som denna grupp omges av. 
Det kan exempelvis handla om subkulturer, som ingår i samtidigt som de definierar sig emot 
en större kultur. Subkultur är därmed ofta en fråga om motstånd. Detta tydliggörs exempelvis 
i tonårsnumret år 1967, där en lång artikel behandlar den holländska provierörelsen och dess 
kamp för ett annat samhälle. Rörelsens mål beskrivs som en ”genomgripande förändring av 
det bestående samhället”, en förändring som endast kan ”byggas på den uppväxande ungdom 
som ännu inte exploateras eller sugits upp av det etablerade samhället”268. Ungdomarna spelar 
här en liknande roll som barnen gjorde i diskussionen om barnkultur några år tidigare. 
Ungdomen har dock en utpräglat politisk uppgift som består i samhällsförändring. Även om 
aktiviteten i bägge fallen står i centrum så handlar det om olika typer av aktivitet: från kreativt 
skapande till politisk handling.  
    Men en subkultur som ungdomskulturen kan lika gärna handla om att markera avstånd till 
det övriga samhället. Denna distansering fungerar för att urskilja tonåringskulturen som en 
kultur med egna vanor, attityder, levnadssätt och värderingar. Genom utanförskapet stärks 
grupptillhörigheten mellan gruppens medlemmar. I ”Min syster är tretton” beskrivs 
modskulturen ur en ung vuxens – artikelförfattaren är själv 20 år – perspektiv och i ”De kallar 
oss mods” får Kenta och Stoffe, kända ur filmen med samma namn, själva komma till tals. I 
artiklarna framträder en verklighet där pengar är en ständig bristvara och narkotika är en del 

                                                 
266 Ibid. s. 268. 
267 Eagleton, s. 58. 
268 Anderz Harning, ”Provos kalla krig mot polisen” i Ord&Bild nr. 1/1967, s. 4. 
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av vardagen, där samhället är någonting som engagerar – Vietnamkriget, kärnkraftsfrågan – 
samtidigt som man aldrig kommer att bli en integrerad del av det:  

– Så du har ingen känsla av att vara en del i samhället, att du hör ihop på något sätt med alla 
människor omkring dej? Att du kommer att bli som dom nångång… 
    Ä, du menar dom vuxna va? Nä man hör ihop med gänget så klart å alla andra mods man möter 
också, på sätt å vis… Dom förstår vad man menar å dom har sköna kläder å färger å sånt. Å det 
gör inget om man är smutsig eller har trasiga kläder eller så, man får vara som man vill å det är 
mysigt. Aldrig aldrig kommer jag att bli som dom, gubbar i grå kostym å portfölj på tunnelbanan å 
corny tanter i hatt som man ser överallt… för dom går ju allting ut på att ha rätt slips vid rätt 
tillfälle å aldrig skratta så det hörs, då kan det ju aldrig bli nåt kul i livet heller fattarom väl… Nä 
jag kommer aldrig att bli nån Svensson i kostym å va som alla andra…269

 
    Intresset för subkulturer är exempel på hur identitetsfrågan kan uppmärksammas. Den 
identitet som omtalas har i de flesta fall inte uppkommit ”naturligt” utan är någonting som 
individen på olika sätt har tillägnat sig. Ett viktigt inslag i tonårsnumret är därför kritiken av 
tonåringen som uttryck för en kommersiell kultur, en kultur som byggts upp kring konsumtion 
av kläder, musik och andra ungdomens attribut. Idéer om aktivitet och skapande ställs mot den 
passiva konsumtionen.270 Här finns en tydlig skillnad mot det mer omfattande antropologiska 
kulturbegreppet, där identitetstemat inte utsätts för samma typ av kritiska granskning.  
    I identitetsfrågan och konsumtionskritiken finns en viktig ideologisk dimension. 
Behovskonsumtion har övergått till identitetskonsumtion och genom konsumtionen uppstår ett 
behov som endast konsumtionen själv kan täcka. Därmed får de kommersiella krafterna makt 
över människornas sinnen och handlingar. Detta betyder dels att människan passiviseras, dels 
att hennes avstånd till den sociala verkligheten ökar. Därmed minskar hennes potential att 
verka för samhällsförändring. Tänkandet bär tydliga spår av problematiken som Marcuse 
formulerar i Den endimensionella människan. Med tiden kommer dessa frågor att bli alltmer 
uppmärksammade, vilket vi bland annat ska se i avsnittet om kulturen i klass- och 
konsumtionssamhället nedan.  
 
Ett socialt kulturbegrepp innebär inte enbart att fokus läggs på de grupper som själva valt att 
ställa sig i motsatsförhållande till ett samhälle och dess kultur. Att vissa grupper hamnar 
utanför kan lika mycket vara ett resultat av samhället självt. Detta perspektiv förs fram i 
Ord&Bilds vårdnummer från 1967. Resultatet blir en skarp samhällskritik, som när Barbro 
Backberger skriver:  

 Allt oftare påpekas idag det som borde vara ett solklart faktum, nämligen att de sociala 
avvikelsernas utformning är direkt beroende av det samhälle där de förekommer /…/.271

 
    Kultur handlar om hur hela samhället är utformat och vad det är för normer och värderingar 
som styr och präglar detta samhälle – normer och värderingar som i sin tur förs vidare i och 
genom institutioner och individer. Att det finns ett samspel mellan dessa – att 
samhällsstrukturen präglar beteendet hos individerna – är även tesen i Jens Björneboes inlägg 

                                                 
269 Eja Nilsson, ”Min syster är tretton” i Ord&Bild nr. 1/1967, s. 50. 
270 Nils Leijer, ”Tonårsvågen i konsumtionen” i Ord&Bild nr. 1/1967, s. 42. 
271 Barbro Backberger, ”Inspärrade – utestängda” i Ord&Bild nr. 3/1967, s. 179. 
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”Forbrytelsen som livsform”. Björneboe menar att alla samhällen til syvende og sidst alltid 
bygger på våld. Han skriver:  

Historien om kampen mot indre fiender, mot dem som ikke anerkjente de verdier samfunnet 
bygget sin eksistensielle filosofi over, det vaere seg i skrift eller tale, eller i form av handling: 
tyveri, selvtekt, ran, overfall, mord, - er historien om straffeloven och strafferettspleien, 
straffefullbyrdelsen, straffemetodene, fengslene, tukthusene.272  

 
    Det intressanta i Björneboes resonemang är att inte bara fängelserna och straffskalorna 
betraktas som en del av ett samhälles kultur, utan även de brott – rånen, överfallen, morden – 
som sker i detta samhälle. Om man tidigare i kulturbegreppets historia kan urskilja en 
distinktion mellan kultur och barbari, är dessa hos Björneboe integrerade med varandra. 
Barbariet – här förstått som våldet – är en del av kulturen och alstras genom den: ”vold avler 
mere vold”273. Kulturbegreppet är inte enbart uttryck för ett antal positiva värden utan 
rymmer även destruktiva krafter. Detta torde vara en ofrånkomlig konsekvens av ett 
inkluderande helhetsperspektiv på kultur. 

 
Västindoktrinering och borgerlig kultur 
Influenserna från USA blir under decenniets gång alltmer framträdande. I takt med detta 
växer sig kritiken mot väst – här förstått som den egna kultursfären – allt starkare. I nummer 
4/1966 frågar sig Göran Palm hur man blir västindoktrinerad i Sverige. Svaret ges i fyra 
punkter: Genom att gå i skolan. Genom att se på TV. Genom att läsa DN. Genom att bilda 
familj.274 Samtliga punkter är exempel på hur kulturella normer överförs och reproduceras. 
Västindoktrinering är det skikt av kulturella normer som ligger över samhället och som 
påverkar individernas sätt att tala och agera, att uppfatta, förstå och relatera till sin omvärld. 
Västindoktrineringen yttrar sig bland annat i språket, då ord och meningar har en viss klang 
hos en viss publik.275

    Göran Palms artikel om västindoktrineringen kommenteras numret därpå i en ledarartikel 
av Lars Bjurman, och infogas då i ett resonemang om Kina och den pågående 
kulturrevolutionen. ”Väst” är, konstaterar Bjurman, troligen detsamma som ”borgerlig” och 
denna term är någonting som de flesta borgerliga intellektuella276 har ett problematiskt 
förhållande till. ”Borgerlig” syftar inte längre till förekomsten av klasser utan har istället fått 
en ”betydelselös betydelse”, som motsatsord till ”bohemisk” eller ”intellektuell”. Men, som 
Bjurman vidare konstaterar,  

/d/äremot har vi ju en kultur, och vi är kanske t.o.m. beredda att medge att om man alls kan tala 
om borgerlighet så kan den definieras just som en kultur. Men denna kultur, vår kultur, kan 
faktiskt inte definieras med deras begrepp, som en ’överbyggnad’ på ett ekonomiskt system. Det 
fina med vår kultur är tvärtom att den inte har någonting med ekonomi att göra. Den präglas inte 
av något ensidigt klass- eller gruppintresse. Den är universell. Den som säger att ’folket’ står 
utanför den har inte tänkt igenom saken. I en demokrati utgör vi alla folket. Om vissa arbetarbarn 

                                                 
272 Jens Björneboe, ”Forbrytelsen som livsform” i Ord&Bild nr. 3/1967, s. 180. 
273 Ibid. s. 180. 
274 Göran Palm, ”Hur man blir västindoktrinerad i Sverige” i Ord&Bild nr. 4/1966, s. 301-316. 
275 Ibid. s. 308f. 
276 Dit såväl Göran Palm och Lars Bjurman som Ord&Bilds läsekrets räknas. Om de intellektuellas roll i svenskt 
sextiotal, se Östberg, s. 72ff. 
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inte kommer in i våra skolor så är det för att de inte är tillräckligt begåvade (och förresten finns ju 
ABF).277

 
    Bjurmans kritik riktas mot det kulturbegrepp där kultur är något universellt, en enhets- och 
helhetsföreteelse som inte erkänner någon annan motsättning än den mellan politik och 
kultur.278 Problemet är att västerlandet inte betraktar kultur som en fråga om ekonomiska 
strukturer, utan väljer att se det som någonting opolitiskt och universellt. Denna inställning är 
förrädisk, eftersom kultur då framstår som någonting neutralt och ofarligt, någonting man kan 
distansera sig till genom att tala om och som kan användas för att släta ut motsättningar och 
konflikter. Detta när kultur i själva verket finns i, reproduceras genom och genomsyrar allt: 
politik, ekonomiska och sociala relationer samt sätt att tänka och resonera.  
    Om ”kultur” däremot betraktas ur en annan synvinkel, som någonting som sammanhänger 
med politik och ekonomi, framstår företeelser som den kinesiska kulturrevolutionen i ett annat 
sken. Kulturrevolutionen blir då någonting som inte bara betraktas på avstånd utan som berör 
och har relevans. Att erkänna denna typ av kulturbegrepp, där kultur förstås som en handling 
som individen aktivt tar del av, innebär ett erkännande av de motsättningar och maktstrukturer 
som präglar det västerländska samhället. Det innebär slutet för den borgerliga hegemonin och 
enhetskulturen.279  
 
Bjurmans resonemang är på ett viktigt sätt betecknande för den problematik som finns 
inneboende i utvecklingen under de kommande åren. Olika sätt att förstå ”kultur” behöver 
inte vara varandra uteslutande. Tvärtom kan ett smalt kulturbegrepp existera parallellt med ett 
bredare, mer inkluderande. Det intressanta är då samspelet dem emellan, samt hur och i vilka 
situationer och diskussioner respektive kulturbegrepp används.  
    Även sedan debattörerna förklarat trohet mot det vidgade kulturbegreppet med dess 
ekonomiska fundament, är det inte helt lätt för dem att tillämpa det praktiskt i sina 
resonemang. Vissa tendenser kan urskiljas för när respektive kulturbegrepp används. En 
viktig tendens tycks ha med avstånd att göra, fysiskt såväl som psykiskt. Ju längre bort från 
Sverige och det svenska samhällets gränser, desto större sannolikhet att ”kultur” i den vidare 
bemärkelsen används och med en mer förstående inställning. Ju närmare eller längre in i den 
västerländska kultursfären resonemanget kommer, desto större sannolikhet att begreppet 
kultur betecknar de konstnärliga och andliga verksamheterna eller, som vi ska se senare i 
undersökningen, att resonemangen knyts upp kring och utgör kritik mot dessa. Detta kan vara 
uttryck för hemmablindhet: de svenska/europeiska/västerländska sederna och traditionerna, 
attityderna och värderingarna är inte ”kultur” på samma sätt som exempelvis de kinesiska – 
eller är i alla fall inte någon ”äkta” sådan. Detta betyder inte att artiklarna tar ställning för det 

                                                 
277 Lars Bjurman, ”Samtida bekännelse av en borgerlig intellektuell” i Ord&Bild nr. 5/1966, s. 402. 
278 Ibid. s. 402. 
279 Denna problematik berörs även av Lars Bäckström i inlägget ”Elitkultur och demokratisering” som 
behandlades tidigare i denna uppsats. Svårigheten eller oviljan att applicera det kulturbegrepp man i teorin 
bekänner sig till på det sammanhang man själv ingår i, innebär att det snäva kulturbegreppet i praktiken förblir 
märkligt orört. Se denna uppsats s. 58f. 
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som uppfattas som svenskt/europeiskt/västerländskt, snarare tvärtom! Däremot är 
förförståelsen en annan, liksom tonfallet och sättet att resonera.280

 
Ekonomiska aspekter – och kultur som kampbegrepp 
Kopplingen mellan kultur och ekonomi blir med tiden alltmer uppmärksammad. Nummer 
6/1967 ägnas åt Latinamerika och den revolution som där är å färde. Revolutionen är 
imperialismens oundvikliga följeslagare, fastslår Lars Bjurman i ledaren. Han skriver:  

Med imperialism menar jag då ett system för att bibehålla och effektivisera den ekonomiska 
övermaktens utnyttjande och undertryckning av fattigare länder, antingen detta som i vissa delar 
av Latinamerika tar sig uttryck i en pseudoindustrialisering i Framstegalliansens hägn eller som i 
andra delar i en ’internationell arbetsfördelning’ som innebär att stormakten håller sina lydstater 
kvar vid skitjobbet, lantbruk och råvaror, och i bästa fall prackar på dem sina avlagda ångmaskiner 
för att själv gå vidare till elektronik och automation. Jag menar också att detta system permanentar 
eller vidgar den ojämna fördelningen av inkomster och egendom inom de fattiga länderna.281

 
    Bjurmans fokus ligger på de ekonomiska aspekterna och hans perspektiv är socialistiskt 
med inslag av besk USA-kritik. Med uttryck som ”falsk medvetenhet” kritiseras den 
amerikanska attityden till Latinamerika. Det för kulturbegreppets del intressanta är dock inte 
hur ett inlägg utgår från och/eller belyser de ekonomiska och sociala förhållandena, utan hur 
denna infallsvinkel sätts i system och blir någonting självklart. Kultur sätts in i ekonomiska 
sammanhang och diskuteras utifrån en ekonomisk kontext. I artikeln ”Privilegiernas 
kontinent” framgår detta tydligt:   

Latinamerika är produkten av en agrar feodalism, som i sina grunddrag lever kvar än i dag. Det är 
1900-talets enda feodala kontinent. Alla sociala rörelser, alla nya värderingar, alla nya ekonomiska 
system har byggts på denna feodala stomme. /---/ 
/---/ Latinamerika har aldrig utvecklats. Feodalismen ville inte förändras, den försvarade status 
quo. Det gällde att inte odla upp något: varken jorden, för genom att odla upp jorden riskerade 
man att frigöra de ekonomiska krafterna, eller människorna, för idéer är farliga för bevarandet av 
de privilegier jag nyss talade om. Det är därför Latinamerika inte har förändrats.282

 
    Som framgår av citatet är allt avhängigt den ekonomiska situationen: historiens gång, 
civilisationens uppbyggnad, vad som utgör ett folk. Detta innebär en perspektivförskjutning, 
då ”ekonomi” framhålls som förklaringsfaktor för kultur- och samhällsförhållandena. 
”Ekonomi” och ”ekonomiska förhållanden” förstås i vid mening, som makt över arbetet och 
makt över jorden. 
    Återgången till jorden är intressant, eftersom det är där vi finner termen kulturs 
etymologiska ursprung. Talet om odling sker i dubbel bemärkelse: odling av jorden kan 

                                                 
280 Ett illustrativt exempel är hur den kinesiska respektive ryska kulturrevolutionen behandlas i Östnumret (nr. 
1/1968): I Sven Wallmarks ”Den misslyckade kulturrevolutionen”, som behandlar förhållandena i Ryssland efter 
revolutionen, handlar kultur om konstprodukter och ett stänk bildning medan Sture Källberg i ”Kina år 2001” 
förstår kultur som en fråga om levnadssätt och värderingar, där den livsbeständiga kulturen är den som har 
förankringen i kollektivet till bas. Hos Källberg finns en tydlig värdeskala, som graderas från individualism till 
kollektivism. Se Sven Wallmark, ”Den misslyckade kulturrevolutionen” i Ord&Bild nr. 1/1968, s. 43f; Sture 
Källberg ”Kina år 2001” i Ord&Bild nr. 1/1968, s. 88.  
281 Lars Bjurman, redaktionellt, i Ord&Bild nr. 6/1967, s. 434. 
282 Josué de Castro, ”Privilegiernas kontinent” i Ord&Bild nr. 6/1967, s. 435. 
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frigöra de ekonomiska krafterna, odling av människan handlar om att skapa en idébas utifrån 
vilken den rådande ordningen ifrågasätts. Människans odling handlar i detta sammanhang inte 
om hennes förfining utan om hennes befrielse. I detta avseende utgör kultur ett kampbegrepp. 
Återgången till jorden, och kopplingen mellan jord och kultur, återkommer vi till senare i 
uppsatsen, då detta bland annat är tecken på ett tänkande inspirerat av Mao.  
    Mot sextiotalets slut utsätts kulturbegreppet alltmer frekvent för explicit diskussion. Allt 
oftare påpekas kulturbegreppets revolutionerande funktion och dess status som varande just 
ett kampbegrepp. Så rapporterar exempelvis Lars Bjurman från kulturkongressen i Havanna:  

Den grundläggande skillnaden – det var kongressens kanske viktigaste lärdom – ligger i själva 
kulturbegreppet. Vårt traditionella, positivistiska och förment universella konfronterades här med 
ett nytt och antagonistiskt, format och präglat av själva den revolutionära kampen och innehållsligt 
nollställt såtillvida att det gäller en kultur som varken finns i form av ting eller som ett uppnått 
tillstånd, utan som en negation, som samtidigt är en rörelse, en handling: avkolonisering.  
    Förutsättningen för detta nya kulturbegrepp analyserades ur olika vinklar och under olika namn: 
kulturimperialism, kulturell aggression, kolonisering av medvetandet, av smaken, av språket. 
Exemplen hopades över hela skalan från massmedia till historieböcker: överallt måste den 
koloniala strukturen rivas ner för att en ny kultur på nationell och revolutionär grund skall kunna 
byggas upp. Nationen framstod för de flesta som den självklara replipunkten i kampen mot 
kulturimperialismen. Vägen till en ny internationalism i Tredje världen, därom tycktes dess 
intellektuella vara eniga, måste gå över nationen även om det skulle betyda tillbaka över 
nationen.283

 
    Kultur förstås i citatet på en rad olika sätt: som handling, som rörelse, som kamp och som 
strukturer. I grunden för detta ligger de ekonomiska förhållandena. Kultur handlar med andra 
ord inte om konstnärliga produkter eller om människans förfining utan är någonting som finns 
och påverkar människa och samhälle på det mest basala planet. Eftersom kultur är en 
handling, en rörelse, är kulturbegreppet ingenting som kan fixeras eller som kan reduceras till 
ett antal manifestationer eller uttryck. Tvärtom är kultur inbyggt i samhällets strukturer och 
genomsyrar allt: språk, smak, medvetande. Det nya kulturbegreppet bär revolutionens 
förtecken och är ett medel för genomgripande förändring. Det är ett processinriktat 
kulturbegrepp där tillståndet västerlandet kritiseras – västerlandet, som präglas av en 
borgerlig dominans, har stelnat i sin form, konsten reproducerar givna värderingar och dess 
strävan är att upprätthålla status quo.  
    I det nya kulturbegreppet finns dock en skiktning. Bjurman nämner detta och ser det som 
en nödvändighet. Skiktningen framkommer tydligare i de två tal från Havannakongressen som 
därefter publiceras i artikelform. ”Kultur” förstås som en rörelse men det handlar även om 
nation. Begreppet är därmed förenande samtidigt som det är särskiljande, en process som 
samtidigt handlar om form (här nation). Avkoloniseringen är i vissa avseenden tredje världens 
gemensamma projekt, samtidigt som de olikheter som finns mellan tredje världens länder och 
folk understryks. Betoningen av det nationella är ett av de sätt på vilket avkolonisering sker, 
en process som måste ta sin början i revolutionen:  

Den lärdom vi kan dra av allt detta är att ingen avkolonisering kan komma till stånd utan 
revolution. Ingen utveckling av en nationell kultur är möjlig utan en radikal, våldsam, 

                                                 
283 Lars Bjurman, ”Kulturkongressen i Havanna” i Ord&Bild nr. 4/1968, s. 276. 
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disalienerande brytning med vårt koloniala förflutna. I de länder där denna avgörande operation 
inte har ägt rum är kulturlivet reducerat till kraftlös exhibitionism och narcissism. I Cuba och 
Vietnam däremot, och i andra länder där revolutionen är ett aktivt medvetande, har folken fått 
möjlighet att förstå sitt förflutna, att tolka och omforma sin nationella verklighet, att skilja mellan 
det som är deras eget och vad de har tagit i arv av andra kulturer som har varit med om att forma 
deras historia. De vet vad de har att göra och vad de måste bli. Den revolutionära praktikens 
dynamiska element och jäsningsämnen ger dessa nya nationella strukturer den andliga 
sammanhållning, den moraliska vilja, den skapande fantasi och den historiska vitalitet som är 
absolut nödvändiga för att de ska kunna effektivt motstå imperialismens militära och politiska 
tryck. Revolutionen frambringar också de moderna politiska instrument och de massorganisationer 
som på alla nivåer förenar de individer som utgör nationen.284

 
    Kultur som kamp, kultur som motstånd – och revolutionen är det förenande kitt som gör att 
detta kan komma till stånd. Det är de sociala, politiska och ekonomiska dimensionerna som 
framhålls, där kampen för avkolonisering och egen kultur är att förstå som en befrielsekamp. 
Viktigt är att kultur inte för någon egen, oberoende existens utan tvärtom är någonting som 
utgår från folket. Här betonas kulturens skapande såväl som samhälleliga dimension:  

I Vietnam liksom på Cuba är avkolonisaliseringen (sic!) en oavbruten samhällelig skapelseakt, en 
levande organism som inte upphör att frambringa antikroppar som sätter den i stånd att 
framgångsrikt motstå den nykoloniala epidemin. På Cuba såväl som i Vietnam är de kulturella 
värdena gemensamma, integrerade, och folkets samhälleliga liv äger den dynamik som är 
nödvändig för att efterhand minska det avstånd som i de underutvecklade länderna existerar 
mellan det teknologiska initiativet och arbetet på att återskapa en nationell kultur.285

 
    I citatet ser vi hur alla aspekter av kulturbegreppet förs samman. Kultur uppstår i 
människors samhälleliga liv, den skapas och omformas ständigt, den är en motvikt mot 
politiska, ekonomiska och teknologiska orättvisor. Kultur är med andra ord det som utgår från 
människan som samhällsvarelse och som kan användas för att skapa en rättvis och solidarisk 
värld. Även om det nationella betonas ska resultaten ge återverkan på ett internationellt plan.  
 
Kulturen i klass- och konsumtionssamhället 
Ett viktigt inslag i kritiken mot väst är kritiken mot klass- och konsumtionssamhället, en 
diskussion vari kulturbegreppets sociala, politiska och ekonomiska aspekter uppmärksammas 
ytterligare. Här lyfts även kommunikationsaspekterna fram, exempelvis i diskussionen om 
kulturförmedling. Kulturen i klass- och konsumtionssamhället är en diskussion som faller 
inom det sociala kulturbegreppets ramar. Avsnittet anknyter därmed till frågor som tidigare 
analysdelar behandlat. Eftersom diskussionerna ägnas så stort utrymme, och stundvis förs 
med sådan frenesi, finner jag det relevant att ta upp dem i ett eget avsnitt.  
 
Att marknadsföra kultur. Kulturindustri och kulturproduktion. 

Vi lever i en tid då musik, drama, dans, dikt och bild inte längre i första hand är brännpunkter för 
människors samspel med varandra ansikte mot ansikte. Vi sjunger inte för varandra, vi uppträder 
inte för varandra, vi skriver inte till varandra, vi berättar inte i ord och bild för varandra. Vi har 

                                                 
284 René Depestre, ”Avkolonisering och revolution” i Ord&Bild nr. 4/1968, s. 277. 
285 Ibid. s. 277. 
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blivit anpassade till en livsform där några av oss producerar objekt för estetiska upplevelser, andra 
distribuerar dem och en tredje grupp förväntas uppleva dessa objekt. Vi kallar dem för 
kulturproducenter, kulturdistributörer och kulturkonsumenter, och vi betraktar det närmast som en 
anomali, om någon bryter mot det normsystem som reglerar denna arbetsfördelning.286

 
    Orden tillhör Harald Swedner, i en artikel med rubriken ”Att marknadsföra kultur” från 
1966. Titeln antyder att kultur är en vara bland andra och det är precis så, om än med ett par 
förklarande och ursäktande reservationer, som Swedner behandlar den. För, som Swedner 
konstaterar,  

/u/ppgiften att marknadsföra kultur är i själva verket ett distributionsproblem, som i det långa 
loppet troligen skulle kunna lösas bättre om det övertogs av organisationer och samhälleliga 
institutioner. Men även dessa måste syssla med att sälja kultur, och just bland dem stöter man på 
den oförmåga att lösa sina marknadsföringsproblem på ett rationellt sätt som jag diskuterar i denna 
artikel. Vad jag särskilt vänder mig mot är föreställningen att kultur är något fint och exklusivt och 
att det därför inte kan säljas på samma sätt som vår dagliga nödtorft.287

 
    I det ideala samhället kanske kultur är någonting annat än produkter och de estetiska 
upplevelserna istället ”växer fram ur ett direkt givande och tagande människor emellan”.288 
Detta samhälle finns dock inte, annat än som en hägring i fjärran. Swedner känner sig därför 
tvungen att utgå från de förhållanden som präglar det samhälle vi faktiskt lever i.289 Den kritik 
som levereras i artikeln riktar sig främst mot de idéer som kringgärdat kulturen och som fått 
den att framstå som någonting höjt över vardagen och den vanliga människan. Swedner väljer 
att betrakta detta som en kommunikations- eller marknadsföringsfråga. I hans kulturbegrepp 
blir kultur i första hand en fråga om produkter.  
    Swedners resonemang präglas av en benägenhet att ständigt komma med reservationer som 
ska göra inlägget mindre känsligt för kritik. Detta innebär att han oproblematiskt kan använda 
sig av vissa uttryck samtidigt som han markerar medvetenhet om och ett kritiskt 
förhållningssätt till dem. Denna markering blir dock föga mer än en läpparnas bekännelse som 
inte förpliktigar till någonting – exempelvis till ett annat, nytt sätt att betrakta kultur.  
    Kultur som varor och föreställningen om producenter, distributörer och konsumenter av 
kultur är således någonting Swedner accepterar som premiss för sitt resonemang, dock utan 
att – som han själv påpekar – betrakta det som en önskvärdhet. Att även fortsättningsvis 
betrakta kultur som en fråga om varor gör att lösningen blir relativt lättköpt. För att effektivt 
kunna ”marknadsföra kultur” måste kulturdistributören först, i samarbete med ”skickliga 
fackmän inom sociologi och psykologi”, kartlägga olika gruppers kulturattityder. Vi får dock, 
skriver Swedner, inte missuppfatta detta ”som ett uttryck för tanken att de enda kulturyttringar 
som bör fortbestå är de som kan säljas med förtjänst på allmänhetens marknad”. Han 
fortsätter:  

Kulturproducenten och kulturdistributören skall självfallet också sälja sina varor till de beslutande 
i de politiska församlingarna. Det är huvudsakligen på den vägen vi kan komma fram till en 
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287 Ibid. s. 551. 
288 Ibid. s. 551. 
289 Ibid. s. 551. 

 70 
 



  

radikal subventionering av kulturprodukterna. Billigare böcker, billigare grammofonskivor, 
billigare teaterbiljetter. Billiga som vardagsvaror.  
    Att i detta sammanhang – marknadsföringen – jämställa kulturprodukterna med våra 
vardagsvaror betyder inte att vi degraderar dem, utan att vi betraktar dem som likvärdiga med allt 
det andra som vi alla behöver till vardags. Det gör vi inte nu. Vad som behövs är 
kulturproducenter och kulturdistributörer, som inte har någonting till övers för föreställningen att 
konstverk är något som i princip bör placeras på piedestaler, och som står främmande för tanken 
att kultur i praktiken är en angelägenhet för ett fåtal.290

 
    I resonemanget kan kulturkonsumenternas frånvaro noteras – undantaget är en listning av 
kulturattityder hos olika grupper i samhället. Detta är talande för den kultursyn som ligger 
bakom resonemanget. När ingenting mer specifikt sägs om vad kulturkonsumenterna kan 
tänkas vilja ha, behöver denna brännande fråga inte heller problematiseras. Att utelämna 
frågan om kulturkonsumenterna ger dock en endimensionell bild av problematiken. Om de 
skulle inkluderas skulle en rad frågor aktualiseras. Billigare böcker – av Harry Martinsson 
eller Sigge Stark? Billigare teaterbiljetter – till Dramaten eller till den lokala revyn? Kort sagt: 
vad är det för kulturprodukter som ”vi alla” behöver till vardags? Swedner ger ingen antydan 
till svar. Det betyder att frågorna vad kulturen ska tjäna till och vilken roll den ska spela för 
människor i deras vardagliga liv inte behandlas på ett grundläggande plan. För Swedner tycks 
kultur vara någonting som redan finns, och eftersom den finns måste den distribueras rättvist. 
Det handlar, med andra ord, inte så mycket om kultur som om kulturmarknaden.  
    En annan konsekvens av att kultur behandlas som varor är att kulturkonsumtionen blir en 
fråga om konsumenternas ekonomi och att botemedlet mot den snedvridna spridningen heter 
”prissänkning”. Därmed bortses från de mönster som ligger delvis utanför den strikt 
ekonomiska sfären och som istället har med fostran, utbildning eller social status att göra. 
Även om – eller kanske snarare just för att – sfärerna hänger samman räcker det inte med att 
sänka priset på kulturprodukterna för att öka deras spridning i samhället. 
    Swedners inlägg avviker på många sätt från de kulturuppfattningar som manifesteras på 
andra håll i Ord&Bild. Det kulturbegrepp han laborerar med är smalare och mer 
produktinriktat, vilket är en förutsättning för försöken att formulera ett praktiskt 
handlingsprogram för hur kulturproblematiken ska överkommas. Samtidigt innebär detta att 
resonemanget hamnar på kollisionskurs med uppfattningar som förs fram i andra artiklar.  

 
I Jan Thavenius artikel ”Kulturkommersialism och kulturförmedling” från 1969 diskuteras 
hur verklighetens klasstruktur påverkar sättet folk tillgodogör sig kultur. Den uppdelning i 
motsatspar som varit så framträdande i debatten – masskultur/högkultur, masskultur/finkultur 
–, en ”uppdelning i två förment motsatta, väsensskilda kulturer”, menar Thavenius, ”har varit 
ägnad att dölja dels hur mycket som i verkligheten är gemensamt för hela det kulturella 
systemet, dels det faktum att vi idag har en hel rad särkulturer, bestämda av inkomster, 
utbildning, ålder, kön m.m.”291
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    Redan inledningsvis ser vi hur Thavenius tar ett grepp om problematiken som skiljer sig 
från Swedner, som också är en av dem som drabbas av Thavenius kritik. Det sociala 
perspektivet – klassperspektivet – står i centrum för resonemanget.  
    ”Vår kultur är en ny form av klasskultur”292, lyder Thavenius första tes. Även om 1800-
talets kulturmonopol för överklassen har försvunnit har 1900-talets liberalisering medfört att 
kulturen direkt eller indirekt är präglad av kommersialismen och kommersiella värderingar. 
Skola, bibliotek, teatrar – alla är de ”bundna vid privatkapitalets intressen”. Samtidens kultur 
är därmed en fråga om produkter. De ”särkulturer” som omnämndes ovan kan lika gärna 
sägas bestämmas av konsumtion. 
    I likhet med Swedner behandlar Thavenius kultur som en fråga om produkter. Skillnaden 
består i att Thavenius inte accepterar detta sakernas tillstånd, utan tvärtom vill verka för 
förändring. Thavenius konstaterar själv att det inte saknas kritik av det bestående, men att det 
däremot ”råder en häpnadsväckande brist på förnyelse och omprövning av mål och 
arbetsformer i kulturarbetet”. Han fortsätter:  

Den traditionellt givna, individualistiska och på kulturobjekten centrerade hållningen sitter i 
orubbat bo. Människorna och ett socialt kulturbegrepp finns det inte mycket plats för.293

 
    Så länge fokus ligger på kulturobjekten, produkterna, kan ingen genomgripande förändring 
ske: en kulturförmedling som koncentrerar sig på distribution av det redan befintliga förmår 
inte göra någonting åt den existerande klasskulturen.294

    Vad är det då som ett socialt kulturbegrepp, som det formuleras av Thavenius, utgörs av? 
Gemenskapen människor emellan är ett viktigt inslag. Vidare måste kulturen vara ett aktivt 
motstånd mot kommersialiseringen av samhället. Även om det kulturella systemet i flera 
avseenden är direkt beroende av de ekonomiska och sociala strukturerna i ett samhälle, kan 
kulturen gå i täten för samhällsförändring. För att detta ska vara möjligt måste en ny syn på 
kultur till. Thavenius argumenterar för att det behövs en ny målsättning för kulturarbetet, en 
målsättning där  

inga kulturella hänsyn accepteras som står i motsättning till väsentliga sociala värden som 
jämlikhet, gemenskap, förståelse, tolerans. Detta är kärnan i ett socialt kulturgrepp.295

 
    Detta betyder att man måste befria kulturen från produktfokuseringen, vilket innebär att det 
egna sättet att tänka kring och förstå kultur måste förändras. Frångås synen på kultur som en 
fråga om produkter innebär detta att de kommersiella krafternas makt över kulturen bryts, 
vilket medför att de sociala och ekonomiska strukturer som präglat kulturen rubbas. Därmed 
tydliggörs att kulturens domän är arena för mäktiga krafter och att kulturen i sin nuvarande 
utformning inte alls är någonting neutralt och för alla människor lika.  
    Det sociala kulturbegrepp som Thavenius förespråkar har en socio-ekonomisk inriktning, 
vilket gör att de strukturer som omger kulturen och som påverkar såväl dess utformning som 
dess spridning, kan belysas och ifrågasättas. Även om de orättvisa socio-ekonomiska 
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förhållandena betingar kulturen och det kulturella systemet, kan införandet av ett socialt 
kulturbegrepp med dess grundläggande värden vara en strategi för att luckra upp och förändra 
detta system. Kampen för förändring kan pågå på alla fronter samtidigt; ett förändrat 
förhållningssätt till kultur får återverkningar på samhällssystemet, samtidigt som samhälleliga 
förändringar är en nödvändighet för ett rättvist, anti-kommersialistiskt kultursystem.  
 
Alternativ kultur 
I Torsten Bergmarks artikel ”Masskultur eller massmediakultur” från 1969 görs ytterligare en 
ansats att ta upp kulturbegreppet till diskussion. Bergmark vill uppmärksamma två frågor som 
han menar har förbisetts i debatten: analysen av kulturbegreppet – frågan om kulturens 
innehåll och dess klasskaraktär – och frågan för vem, av vem och i vilket syfte den samtida 
kulturen produceras.296   
    I det samtida svenska samhället finns, enligt Bergmark, inget alternativ till finkulturen. 
Populärkultur och vulgärkultur finns, dock inte som alternativ utan snarare som en ”lägre” 
form av den fina kulturen. Däremot finns ingen arbetarkultur eller folklig kultur, detta eftersom 
arbetarklassen och de breda folkens lager varken haft tillgång till bildning eller till 
produktionsmedlen. Därför har kultur kommit att bli någonting som utgår från en privilegierad 
borgarklass och som riktas ned till folket.297

    Bergmark menar att för att en alternativ kultur ska komma till stånd måste föreställningen 
om producenter och konsumenter av kultur upphävas. Detta kan i sin tur ske genom att massan 
tar i besittning de kulturella produktions- och distributionsmedlen, dvs. resurserna för att 
åstadkomma denna förändring mot en kultur ”som har med de många människornas egen 
verklighet att göra”.298 En annan förutsättning är en förändring av människors medvetande. 
Människan har inte bara rätt att själv skapa kultur – det är nödvändigt att hon gör det. 
Bergmark slår här ett slag mot såväl framgångstänkande som professionalism. ”Det viktiga,” 
skriver han, ”är att alla – vem som helst – har rätten att yttra sig var som helst, dvs. uppfatta sig 
själv som skapare av kultur och inte bara som passiv konsument av en färdiglagad kultur som 
hälls över en uppifrån”.299

    En förutsättning för en ny kultur är alltså att den inte kommer uppifrån. ”Denna nya kultur,” 
skriver Bergmark, ”håller redan på att ta form”. Än är den inte massans eller folkets egen 
kultur. Dock, ”/o/m den ännu inte i större utsträckning skapas av folket så skapas den för 
folkets skull, för att hos massan väcka ett medvetande om dess roll i samhällsförvandlingen, 
vilket är motsatsen till syftet med den massmediakultur vi har”.300 Det är en alternativ kultur – 
en gerillakultur. Inom denna alternativa kultur verkar människor tillsammans. Massmedia har 
snarare motsatt effekt: den, för att tala med Bergmark, bemöter människan som en ensam, 
isolerad individ, den skapar inte ett kollektiv eller en känslo- och åsiktsgemenskap.301   

                                                 
296 Torsten Bergmark, ”Masskultur eller massmediakultur?” i Ord&Bild nr. 1/1969, s. 62. 
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    I resonemanget återfinns ett brett kulturbegrepp där de sociala och skapande dimensionerna 
framhävs. Kultur handlar inte om produkter utan om det som finns runtom: det sociala 
samspelet människor emellan. Det finns dock luckor och frågetecken i Bergmarks resonemang. 
Hur ser exempelvis den kultur ut som ”har med de många människornas egen verklighet att 
göra”? Om det är upp till var och en att skapa kultur borde konsekvensen vara att kultur kan ta 
vilken form som helst. Att erkänna denna konsekvens vore dock förödande för hela Bergmarks 
resonemang, som i likhet med alla andra utsagor om kultur bär på en uppfattning om vad 
kultur bör vara. Genom att förespråka en kultur som har med de många människornas 
verklighet att göra hamnar Bergmark i en problematisk position, då valet står mellan att tillåta 
allt eller att bli dikterande.  
    Innehållet i Bergmarks artikel stämmer överens med flera tidigare inlägg. Kulturen som 
medel för att förvandla människors medvetande, kulturen som en del av en genomgripande 
samhällsomvandling. I likhet med tidigare debattörer utsätter Bergmark inte sina ståndpunkter 
eller den egna positionen för kritisk analys. Han talar om att föreställningen om en kulturell 
elit måste försvinna och att protesten, motståndet, inte får förvandlas till ytterligare en vara för 
konsumtion. Gränsen mellan proffs och amatör ska suddas ut eftersom den inte är viktig – alla 
kan ta del i kulturlivet, alla kan vara skapare av kultur. Att den gerillakultur som samtidigt 
håller på att ta form utåt sett följer det traditionella mönstret – den skapas av några få, är 
ämnad för det stora flertalet – ursäktas med att det är en kultur som skapas inte åt folket utan 
för folkets skull. Intentionerna, menar Bergmark, är således goda. Här ser vi (återigen) 
tendensen att en liten grupp dikterar för folket vad och hur kultur ska vara. Skillnaden mot 
tidigare är att detta förhållande nu är någonting man villigt erkänner och i 
samhällsomvandlingens namn legitimerar.  
 
Också i talet om alternativ kultur och gerillakultur intar konstverket en central roll, även om 
konstverket inte är det primära. Lika mycket handlar resonemangen om de relationer som 
formas, i de alternativa teatergrupperna eller i mötet med och i upplevelseakten hos publiken. 
Ett annat centralt drag är idén om alternativ som ett aktivt motstånd. Exempelvis definierar 
Birgitta Bergmark gerillakultur som den kultur som omfattas av grupper som står i ett 
motsatsförhållande till det samhälle de lever i: ”De accepterar inte detta samhälle utan arbetar 
för en politisk förändring, och den nya kulturen är en del av denna verksamhet.”302

    Birgitta Bergmarks inlägg påminner om de resonemang vi tidigare sett i frågan om 
subkulturer, exempelvis om ungdomskulturen som ett aktivt motstånd. Skillnaden ligger i att 
Bergmark explicit talar om kulturen som en del av detta motstånd. Kulturen, förstått som de 
kulturella uttrycken, används i politikens och samhällsförändringens tjänst. Därmed kan man 
fråga sig om talet om ”alternativ kultur” handlar om att vidga kulturbegreppet, eller om det 
endast är de gängse kulturella uttrycken som ska fyllas med nytt innehåll. Birgitta Bergmarks 
genomgång av gerillakulturen i Sverige lutar mot det senare. Kortfattat behandlas 
gerillakulturens olika komponenter – aktionsteatern, användningen av bilder och affischer för 
att få ut olika politiska budskap, gerillalitteraturen (”poesin i gerillakulturen är representerad 
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av slagorden”303), bulletinerna, filmerna och musiken. Först i artikelns sista stycke går 
Bergmark utanför det traditionella kulturbegreppets ramar, då hon beskriver mötet som ”en 
viktig yttring av den nya kulturen”. Mötet beskrivs som ”led i en aktion, som 
distributionskanal, diskussions- och agitationsform”. Hon fortsätter:  

Den konventionella mötesformens auktoritära struktur med mötesledare, alternativt mötesledning, 
strider mot gerillakulturens krav på direkt demokrati. En av huvuduppgifterna för gerillakulturen 
har därför blivit att utveckla den kollektiva demokratiska beslutprocessen.304  
 

    Att mötet nämns, vid sidan av de traditionella kulturella uttrycken, är ett tecken på en 
rörelse mot ett vidgat, mer omfattande kulturbegrepp. Det kan betraktas som en del av en 
williamsk tradition enligt vilken de strukturer och institutioner som ingår i ett dialektiskt 
samspel med människorna också räknas som kultur. Samtidigt som information sprids genom 
de kulturella uttrycken, är de kulturella uttrycken som sådana information och varsel om en 
kommande samhällsförändring.  
 
Identifikation och indoktrinering 
Mot sextiotalets slut blir kritiken mot mass- och populärkulturen alltmer framträdande. Udden 
riktas mot privilegiesamhället med dess inneboende borgerliga värderingar. Så skriver Carin 
Mannheimer i ”Klassamhället i veckopressen” från 1967:  

Det finns två gångbara attityder gentemot veckopressen, som båda är lika meningslösa. Den ena är 
ironi och den andra är sentimentalitet. Ironin kan väl kallas lättköpt. Sentimentaliteten är nyare och 
farligare och förespråkas ofta av dem som i veckopressen ser en genuin folkkultur. För båda 
attityderna fordras den distans som gör att man aldrig själv haft behov av veckotidningar eller 
räknas till de kategorier av människor för vilka sådana behov skapas. Båda attityderna använder 
sig av andra människors situation men på sina egna privilegierade villkor.305

 
    Mannheimer tar här upp den viktiga distansfrågan, som inte behandlats utförligare i något 
tidigare inlägg. Den privilegierade läsaren kan ha såväl social som estetisk distans till 
tidningarnas innehåll. Denna distans har inte den normale konsumenten av veckopress. 
Tvärtom formas hon – ty trots att de flesta veckotidningarna vänder sig till en icke 
könsbunden läsekrets tycks läsaren ofta vara en kvinna – av de bilder hon möter, bilder som 
präglar hennes syn på sig själv såväl som på omvärlden. Veckopressen både skapar och 
uppfyller behov vilket ger till följd att en människa, genom att läsa en viss sorts tidning, 
medvetet eller omedvetet talar om vem han eller hon är.306  
    Trots att ”folket” är veckopressens målgrupp och konsument kan veckopressen inte räknas 
som folkkultur. Anledningen är att veckopressen är en rent kommersiell skapelse som inte 
bara exploaterar de mest utsatta utan även bidrar till fortlevnad för det samhälle som byggts 
upp kring orättvisa maktförhållanden. Veckopressen upprätthåller, kort sagt, klassamhället.307
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Ett liknande tema behandlas av Göran Palm i nr. 2/1968. I centrum står, förutom 
klassproblematiken, indoktrineringsaspekten. Utgångspunkt är populärkulturen och de ideal 
som därigenom förmedlas. Till den populärkultur som kritiseras hör inte bara veckopressen 
utan även TV-serien Forsytesagan och biosuccéerna Sound of Music och My Fair Lady. 
Samtliga står de för en romantisering av och indoktrinering i det rådande samhället.  
    Det försåtliga med denna typ av underhållning är att klassperspektivet försvinner till 
förmån för den enskilde individen. Såväl novisen Maria som blomsterflickan Eliza kommer 
från underklassen och gjuter nytt liv i de stela överklassherrarna kapten von Trapp och 
professor Higgins. Detta visar att det är överklassen som behöver underklassen, inte tvärtom. 
Detta perspektiv uppmärksammas dock inte alls; istället är det underklassens flickor som tas 
upp i överklassen:  

Förutsättningen för att överklass och underklass ska kunna mötas och försonas tycks alltså vara att 
underklassen upphör att vara underklass och uppgår i överklassen – att den själv blir överklass. 
Klasserna kan med andra ord inte mötas och försonas; den ena klassen, dvs. den klass som har råd, 
kan bara uppsluka eller inköpa representanter för den andra klassen. Det är därför jag envisas med 
termen skenförsoning. Vad de borgerliga kulturproducenterna viftar med framför allmogens ögon 
är förvisso inte den socialistiska belöningen: gods och gull åt dem som med sina likar 
sammangaddar sig mot överheten. De viftar i stället med den samhällsbevarande 
askungebelöningen: gods och gull åt dem som sviker sina likar och var och en för sig klättrar upp 
till överheten.308

 
    Populärkulturen står enligt Palm för en privatisering av klassumgänget, där individer och 
personliga egenskaper lyfts fram vilket gör det svårt att urskilja klassproblematiken. Palm 
däremot, förstår klass och kultur som synonyma med varandra, som i följande formulering:  

När Eliza och Maria klättrat så högt att bröllopet står för dörren har de i själva verket klippt av 
kontakten med allt som en gång gav dem deras klasstillhörighet: med sin miljö, med sin släkt, med 
sitt arbete. Eliza upprätthåller visserligen kontakt med sin komiske far, men i gengäld har hon 
lämnat sitt språk, sitt sätt att uppträda, sitt sätt att klä sig – och känns inte längre igen av sina 
gamla likar.309

 
    Palm beskriver miljö, släkt och arbete som det som ger en människa hennes 
klasstillhörighet. Klasstillhörighet är detsamma som kulturtillhörighet, då det inkluderar 
sådant som beteende, språk och inte minst värderingar. Hos Palm framstår kultur som 
någonting genuint och ursprungligt och framför allt – någonting en människa aldrig kan byta. 
Kultur utgörs av allt som omger och genomsyrar en människa. Kultur är med andra ord de 
sociala sammanhang som utgörs av ett kollektiv av människor men även dessa människors 
arbeten, ageranden och tankevärldar. En människa kan inte förstås utanför sin kultur eftersom 
den är en oupplöslig del av henne. Idéerna påminner om dem som formulerades i Black 
Power-numret, med skillnaden att det hos Palm är klasstillhörigheten snarare än etniciteten 
som betingar en människas kulturtillhörighet. I bägge fallen handlar det om att positionera sig 
mot en makt som upplevs som överordnad och dominerande i samhället. Det gäller att samla 
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trupperna och sluta leden och därför kan inga individuella avvikelser, ”förrädare”, tolereras. 
Kampen för gruppen är det primära, eftersom grupptillhörigheten betingar individens liv.   
    Det som gjort att fokus alltmer hamnat på individen istället för de sammanhang – här 
förstått som klasstrukturer – hon ingår i är enligt Palm den borgerliga kultursynen: 

Vi lever ju i en civilisation, där kapitalismen med många villiga eller kuvade krafters hjälp – 
kristendomen, den humanistiska forskningen, konsten – sedan århundraden lärt oss att sätta 
människan i centrum på ett sådant sätt att vi utan svårare skuldkänslor glömmer klasserna för 
individerna, hjorden för det borttappade fåret, slavhistorien för konungahistorien, den 
gemensamma kampen för den personliga favören, arbetarna för Soames Forsyte, slummen för 
Askungen, solidariteten med många för kärleken till en, den ansiktslösa mängden för ansiktet i 
mängden.310

 
    Den civilisation som den borgerliga kulturen utgör framstår här som raka motsatsen till 
”äkta” kultur. Äkta kultur handlar om kollektiv gemenskap och går på djupet, till skillnad från 
den civilisation/kultur som bara skapar ytliga band mellan individerna. Palm använder sig 
inte, annat än i stycket som citerades ovan, av termen civilisation, utan talar genomgående om 
kultur som ett uttryck för någonting negativt – den borgerliga kulturen. Här ser vi prov på 
problematiken i skillnaden mellan term och begrepp. Palms positivt laddade kulturbegrepp 
framträder i talet om klass, inte i talet om kultur. Termen kultur är tvärtom förbehållen den 
borgerliga kulturen, där privat- och familjelivet har överordnats solidariteten med klassen.  
    I sin artikel vill Palm visa hur de populärkulturella uttrycken är ett led i den 
indoktrineringsprocess som ska sluta med individernas identifikation med det redan 
existerande samhället och (de borgerliga) värderingarna däri. Genom de kulturella uttrycken 
befästs den existerande kulturen, som i Palms resonemang består av samhällsmönster, 
institutioner och värderingar. Institutioner och företeelser som äktenskapet, kärnfamiljen, 
kyrkan och skolväsendet är uttryck för en kultur på samma gång som de legitimerar och sörjer 
för denna kulturs fortlevnad. 
    Palms inlägg är intressant att läsa i kontrast till den kritik som Barbro Backberger 
formulerade några år tidigare. Även om Palms resonemang till stor del kretsar kring kvinnor 
är genusperspektivet obefintligt; snarare framstår det som kvinnornas fel att de låter sig 
indoktrineras av populärkulturen, och därmed fungerar som försvarare för borgerliga värden 
och institutioner. Palm utgår från det traditionella förhållandet att kvinnan under långa tider 
förpassats till hemmets sfär och förväntas värna privatlivets helgd medan den sociala arenan 
med ansvar för politik och ekonomi (liksom för klasskamp!) har varit förbehållen män. 
Därmed inte sagt att Palm inte ser problematiken. Han skriver:  

Kvinnan tycks också vara väl lämpad för dessa uppgifter, och detta inte av naturen utan av 
kulturen, inte av födsel och ohejdad vana utan av ekonomiskt nödtvång och social 
självbevarelsedrift. Vart skulle hon ta vägen för att utveckla sin personlighet, vart skulle hon ta 
vägen för att vinna likaberättigande, makt, trygghet och respekt som människa (som kropp och 
själ), när det bara är inom hemmets dörrar som samhället erbjuder henne dessa värden?311
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    Palm ser alltså problematiken och erkänner den som ett kulturproblem. Däremot är 
könstillhörigheten underordnad klasstillhörigheten, vilket gör att Palm inte ägnar intresse åt 
den problematik som är för alla kvinnor gemensam. Även om förhållandet mellan kvinnor och 
män präglas av en orättvisa så är den inte lika djup som orättvisorna i klassamhället eller som i 
förhållandet mellan svarta och vita.312 Det är med andra ord ett andra (eller tredje) gradens 
kulturproblem, ett problem som existerar inom och som är ett resultat av den borgerliga 
kulturen och som måste undanröjas innan en äkta revolutionär kamp kan komma till stånd.313 
Av detta följer även att kvinnorna inte tycks ha någon egentlig kultur, då de inte utgör något 
eget socialt sammanhang. Klasskultur finns – könskultur gör det inte.314  
 
Ett nytt kulturbegrepps triumf? 
Den utveckling som ovan tecknats följer ingen rak kronologisk linje. Utvecklingen sker 
successivt, då olika aspekter gradvis läggs på varandra. Runt 1970 har perspektiven 
förändrats. Nya saker tas för självklara samtidigt som sådant som tidigare har tagits för 
självklart kritiseras. Det finns en vedertagen retorik där ekonomi och ideologi utgör 
diskussionens nav. Ofta förs i artiklarna diskussioner som inte direkt kan kopplas till 
kulturbegreppsproblematiken. Indirekt finns dock en viktig koppling. Dels för att artiklarna 
publiceras i en kulturtidskrift, och därmed ofrånkomligen är en del av ett större 
problemkomplex där kulturbegreppet befinner sig i centrum för diskussionen. Dels, och 
kanske framför allt, för att man nu är ute ”på andra sidan” – utvecklingen har nått sin 
höjdpunkt och ett nytt kulturbegrepp har etablerats.  
    I detta sista analysavsnitt behandlas artiklar som dels belyser viktiga aspekter av det ”nya” 
kulturbegreppet och som dels bekräftar att omformuleringen av kulturbegreppet har nått sin 
höjdpunkt och att intresset nu riktas mot andra problemområden – samtidigt som det nya 
kulturbegreppet finns med som en oundviklig bakgrund. De är med andra ord detaljer i en 
helhet som är mycket svår att belägga – och som därmed är signifikanta för den utveckling 
som här spårats.   
 

                                                 
312 Palm skriver: ”Det talas i Sverige om ’kvinnosaken’ och om ’kvinnorörelsen’ och om ’hemmafrun’, som om 
könet vore viktigare än klasstillhörigheten, eller som om alla hemmafruar bildade en enda diskriminerad 
negerklass, medan männen-familjeförsörjarna ensamma skulle vara socialt skiktade. Men så är det ju inte.” ibid. 
s. 113. 
313 Palms artikel kommenteras av Barbro Backberger i nr. 4 samma år. Även om Backberger håller med Palm i 
hans resonemang om privatiseringsindoktrineringen har hon invändningar mot hans sätt att behandla 
könsrollsfrågorna. Klass- och könsproblematiken måste ses jämsides med varandra. Backbergers svar analyseras 
inte här eftersom resonemangen inte på ett tydligt sätt faller in under kulturbegreppsproblematiken. Se Barbro 
Backberger, ”Göran Palms askungar” i Ord&Bild nr. 4/1968, s. 350-351.  
314 Ett annat exempel på att Palm inte ser könsproblematiken som någonting primärt är att han inte 
problematiserar varför det är just kvinnor som blir ”klassförrädare” och tar askungevägen in i överklassen. Ett 
gift pars sociala ställning är i de flesta fall knuten till mannen. I sagorna finns undantagsfall då mannen av folket 
får prinsessan och halva kungariket, dock inte utan att ha dräpt en drake och/eller vara i besittning av en god 
portion list och tur. Oftast tycks det dock vara kvinnans lott att antingen sjunka på samhällsstegen eller förbli i 
sin gamla (överklass)miljö men med förlorat anseende. Även om Palm ser samhällets klasskillnader som de 
primära tycks könsbarriären vara svårare att överstiga.  
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Ny medvetenhet – och nya positioner? 
Mot sextiotalets senare år finns i Ord&Bild en uttrycklig vilja att positionera sig mot den 
etablerade finkulturen liksom mot det kulturbegrepp som uppfattas som borgerligt och 
föråldrat. Häri finner tidskriften sin image. Tendenserna till detta återfinns på flera håll. 
Tydligast är det i ledarartiklarna, som i nummer 1/1970: 

ord&bild anmäldes för inte så många år sen tämligen regelbundet på tidningarnas kultursidor. 
Som läsarna säkert märkt har dessa påminnelser om vår existens nu så gott som upphört. Själva 
har vi också tyckt oss märka ett ganska påtagligt samband mellan numrens innehåll – dvs. den 
vidgning av kulturbegreppet till att omfatta även kulturens ekonomiska fundament som enligt 
borgerlig uppfattning ’politiserat’ också ord & bild – och den mer eller mindre totala tystnad som 
omslutit dem.315

 
    Den vidgning av kulturbegreppet som Ord&Bild omtalar är en vidgning där även, eller 
kanske framför allt, de ekonomiska aspekterna omfattas. Detta ligger i linje med den profil 
som tidskriften börjat inta, en profil där de socialistiska idéerna blivit alltmer framträdande. 
Inte heller detta är någonting man hymlar om. I en ledarartikel från 1971 ställer Lars Bjurman 
frågan om Ord&Bild är att beteckna som en socialistisk kulturtidskrift. Svaret följer direkt:  

För att inte säga mer än vi har täckning för vill jag svara att det i den nuvarande redaktionen sitter 
socialister, som t.o.m. efter förmåga är marxister. Detta avspeglas oundvikligen i en redaktionell 
skepsis mot överslätande trivseldemokrati å ena sidan och kulturrevolutionär idealism å den andra, 
ja kanske mot idealistiskt tänkande på det hela taget. Generellt vill jag också hävda att en 
kulturtidskrift i dagens svenska samhälle måste vara antikapitalistisk, liksom den kultur som kan 
betecknas som produktiv är det. Kultur och monopolkapitalism är antiteser.316

 
    Här skådas ett kulturbegrepp med klara politiska dimensioner. Kultur innebär kritik, dock 
inte i någon arnoldsk mening. Kultur står för en kritik som är specifik i sitt slag, som riktas 
mot särskilda fenomen och tendenser i samhället – i citatet ovan monopolkapitalismen. 
Frågan som uppstår är om kulturen kan lyckas i sin mission. Vilken blir kulturens roll när 
kapitalismen utrotats och den rådande samhällsstrukturen genomgått en genomgripande 
förändring? Bär kulturen på fröet till sin egen förstörelse eller verkar den, liksom Anden hos 
Hegel, istället för ”upphävningen” till ett högre plan, förverkligandet av en högre enhet?317

    Strävan att träda ur det kommersiella kulturetablissemanget sammanhänger med en ökad 
och allt fränare kritik mot den kommersialism som genomsyrar samhället på alla plan. Mot 
slutet av sextiotalet läses allt med politiska förtecken, en tendens som lever vidare och frodas 
in på sjuttiotalet. Ytterligare en tendens som blir allt tydligare är hur arbetet mer och mer 
hamnar i fokus.318 Kritiken mot kommersialism och kapitalism och intresset för arbetet 
hänger på flera sätt ihop. Båda är uttryck för ett socialt alltmer engagerat och indignerat 
tänkande. Kritiken mot konsumtionssamhället är en kulturkritik som hämtar inspiration ur 
socialismen och idéer om klasskamp och revolution. Det innebär att kulturbegreppet i allt 
högre grad börjar hänga samman med ideologi samt att begreppet, i och med att klassaspekten 
betonas, får en mer distinkt politisk och social innebörd. 
                                                 
315 Redaktionellt, Ord&Bild nr. 1/1970, s. 2. 
316 Lars Bjurman, ”Inför åttionde årgången” i Ord&Bild nr. 1/1971, s. 3. 
317 Om Hegel, se S. Nordin, s. 422f. 
318 Se ex. Bertil Palmqvist, ”Enhetskultur” i Ord&Bild nr. 1/1969, s. 30f. 
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    Lanseringen av ett nytt kulturbegrepp innebär att tidskriften själv hamnar i en lika 
intressant som problematisk position.319 I en ledarartikel från 1972 dras slutsatsen att ”bilden 
av kulturtidskriften som en skyddad estetisk enklav hör till de egendomliga föreställningar 
som efterkrigstiden gett liv åt”.320 Att Ord&Bild över huvud taget kan formulera denna typ av 
kritik hänger samman med en medvetenhet om den nya position man intagit och en utpräglad 
vilja att framhäva och berättiga denna position. Med en lagom dos självkritik mot 
förhållandena som varit kan verksamheten legitimeras. Samtidigt menar Lars Bjurman, i 
samma redaktionella inlägg från 1971 vari tidskriftens socialistiska inriktning erkändes, att 
Ord&Bild ska skärpa sig just gällande det estetiska:  

Först vill jag dock avliva den på vissa håll omhuldade missuppfattningen att O&B i och med de 
senaste årens ’politisering’ skulle ha kastat all tradition överbord också tematiskt. Den som 
bläddrar tillbaka i de nu 79 årgångarna upptäcker snart att O&B under större delen av sin existens 
har ägnat ungefär lika mycket utrymme som nu åt utomestetiskt material (låt vara präglat av 
borgerlig ideologi). Den exklusivt estetiska inriktningen är en 50-talstradition, som vi inte kommer 
att återuppta, hur varmt förlag och kulturredaktörer än talar för ett ’ny-sensualistiskt’ 70-tal. 
Däremot kommer sannolikt redan denna årgång /…/ att jämsides med ett oförminskat intresse för 
historia och samhällskritik präglas av en välbehövlig estetisk uppryckning.321

 
Tillbaka till jorden – och frågan om det autentiska 
En intressant aspekt av det sena sextiotalets kulturbegrepp är betoningen av det autentiska. Så 
är exempelvis fallet i International Harvesters322 inlägg ”För folkkultur”. ”Äkta” kultur är den 
som växt fram, de vanor och sedvänjor som i ett historiskt perspektiv bildar människors 
levnadsmönster. Det är en utpräglat organisk kultursyn, romantiserande och tillbakablickande, 
där den sociala samvaron människor emellan betonas.323 Den kultur som skapats under 
kapitalismen och som manifesterar sig i produkter och konstruerade sammanhang, är en kultur 
som exploaterar och alienerar människor. I det västerländska samhället, skriver International 
Harvester,  

betyder kultur detsamma som Konst, Litteratur, Teater och Konserter. Gemensamt för alla dessa 
företeelser är att de har pretentioner på att vara någonting som ingenting kan vara: finare än livet. 
Den folkkultur man har förträngt, den var livet. Den var en miljö som man levde i. Ett 
sammanhang. Den pågick oavbrutet, så som allting gör, och den svarade mot folks behov.324  

 

                                                 
319 Inte heller detta är tidskriften omedveten om, tvärtom diskuteras frågan i ett redaktionellt dialogformat inlägg 
mellan redaktörerna Lars Bäckström och Lars Bjurman redan 1967. Se redaktionell artikel, ”Både och” i 
Ord&Bild nr. 7/1967, s. 514f. 
320 Redaktionellt, ”30-talet, kulturdebatt och kulturfront” Ord&Bild nr. 7/1972, s. 366. 
321 Lars Bjurman, ”Inför åttionde årgången” i Ord&Bild nr. 1/1971, s. 3. 
322 En av sextiotalets musikgrupper som senare bytte namn till Träd, gräs och stenar. Gruppen var en del av 70-
talets musikrörelse, även känd som Proggen. Se Östberg, s. 136f. 
323 I artikelns inledande rader understryks det nära sambandet mellan natur och kultur, där natur står just för det 
ursprungliga och genuina: ”Vi vet att i flera hundra år har det pågått en kampanj mot naturen och naturfolken. Vi 
vet att Västerlandet har kommit sig opp genom att förtrycka och förtränga den tredje världen. Men i vårt eget 
land pågår just nu själva slutspurten i den jättelika kampanjen mot resterna av den gamla folkkulturen.” 
International Harvester, ”För Folkkultur” i Ord&Bild nr. 1/1969, s. 71. International Harvester går därmed emot 
det kulturbegrepp som gör en åtskillnad mellan utvecklade kulturfolk och barbariska naturfolk och ansluter sig 
till en romantisk åskådning á la Herder. Se denna uppsats s. 14. 
324 Ibid. s. 71. 
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    Det västerländska samhällets kultur är med andra ord en konstruerad kultur. Den utveckling 
som det svenska samhället har genomgått innebär att handelsbodar och bussar har dragits in, 
att folk, lockade av pengar, har flyttat till städerna. Städernas gator utgör dock en rent utsagt 
livsfarlig miljö vilket är en bidragande orsak till att folk mest håller sig hemma (”Utom när 
dom ska gå till varuhusen och teatrarna.”). Artikeln fortsätter: 

När man på så sätt lurat folket på deras kultur, dvs. deras liv, börjar man tala om att sprida 
kulturen till folket. Den kultur man då talar om är någonting som folket inte har haft någonting 
med att göra någonsin. Det är gammal överklasskultur från sexton-sjutton-arton- och i enstaka fall 
nittonhundratalet. Tillgjord teater. Tråkig musik. Fula tavlor som inte föreställer någonting 
(upplevelserna utlämnas via guide). Ingen bryr sig om ifall någon tycker om det, det viktigaste är 
ändå att idéerna om Det Fina stämmer med dem som konsumtionssamhället vill ha. I salongen 
sitter en f.d. bonde som nyligen tvingats flytta från sin gård och nu håller på att lära sig montera 
husvagnar.325

 
    International Harvesters inlägg må kunna betraktas som en ”extrem” i sammanhanget. Idéer 
om äkthet och det genuina är dock någonting som återfinns i flera artiklar. Resonemangen 
kring det autentiska präglas hos International Harvester av en märklig dubbelhet: å ena sidan 
är det någonting genom tiderna framväxt, å andra sidan är det någonting som åter ska skapas. 
Intressant är även att den kultur som inlägget kritiserar är någonting som folket, i citatet 
representerat av den före detta bonden, om än motvilligt tar del av. Detta betyder dock inte att 
han är en del av denna kultur. Hans kultur är fortfarande den kultur han tvingats lämnat – det 
livssammanhang som omgav honom som bonde.  
    I artikeln framkommer en starkt organisk kultursyn som betonar sammanhang och 
kontinuitet. Den är utpräglat tillbakablickande och romantiserande, för att inte säga ohistorisk. 
Inlägget väcker en rad frågor: Är det möjligt att byta kultur, det vill säga kan bonden lämna 
sin bondekultur för att istället uppgå i den kultur – om en sådan över huvud taget finns – som 
kringgärdar en husvagnsmontör boende i staden? Kan man tänka sig en folkkultur som är 
förlagd i staden istället för på landet, en kultur där skvallret som utbyts i handelsboden ersätts 
av skvaller på vernissage, i fabrikernas fikarum eller i varuhusens provhytter? Eller är det lilla 
sammanhanget – och närheten till jorden326 – en förutsättning för genuin folkkultur? Svaret på 
denna sista fråga är troligen ja. Det genuina kan i International Harvesters tänkande endast ta 
en form.  
    Även om International Harvester i Ord&Bild-sammanhang intar en ytterlighetsposition, är 
inlägget på många sätt signifikant. Intresset för miljöfrågor hade varit på stark framväxt under 
hela sextiotalet och kulminerade under sjuttiotalet i den s.k. Gröna vågen.327 
Samtidshistorikern Kjell Östberg konstaterar att Gröna vågen kan betraktas som en kritik av 

                                                 
325 Ibid. s. 71. 
326 Jfr Göran Palms Kritik av Kulturen (Stockholm 1978), där han pläderar för en återgång till det ”ursprungliga” 
kulturbegrepp där odlingen är ”kulturens kärna”. Se Palm, s. 7-30, passim.  
327 Gröna Vågen var ett av de mer uppmärksammade inslagen i sjuttiotalets miljörörelse och handlade dels om 
att människor flyttade ut från städerna för att upprätta kollektiva boenden på landet, dels om ett intresse för att 
utveckla alternativa livsformer med inspiration från landsbrukskulturer från tider som flytt. Se Östberg s. 133f. 
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det moderna projektet eller ”till och med som ett uttryck för en antimodernistisk 
strömning”.328 International Harvesters inlägg passar väl in i denna bild.  
    International Harvesters bidrag, med idéerna om återgång till jorden och det genuina, kan 
även förstås som influerat av Mao Tse-tungs tänkande. Mao och utvecklingen i Kina gjorde 
intryck på många inom sextiotalets vänsterrörelse329, vilket även tog sig uttryck i 
Ord&Bild.330 För Mao, som strävade efter att införa socialismen i det agrara jätteriket Kina, 
kom fokus att ligga på landsbygden, som skulle vara bas och utgångspunkt för en proletär 
revolution.331 I enlighet med detta skickades städernas intellektuella ut på landet för att genom 
kroppsarbete rena sig från borgerligt tänkande. Detta hänger i sin tur samman med Maos syn 
på kultur och på förhållandet mellan bas och överbyggnad, vilket var bakomliggande idéer för 
den kinesiska kulturrevolutionen. Om kulturen, i form av människors medvetande, har sitt bo 
i överbyggnaden och behöver revolutioneras, är en politisk revolution inte tillräcklig. Hotet 
mot socialismen kommer från människors medvetande och föreställningar om världen, kort 
sagt från dem som är inlemmade i systemet. Revolutionen sker i flera dimensioner och ska 
förstås som ett flöde snarare än en begränsad händelse.332

    Den svenska rörelsen tillbaka till jorden kan därmed förstås i två bemärkelser. Ur ett 
europeiskt perspektiv handlar återgången till jorden om att gå tillbaka till det som man 
uppfattar som det ursprungliga och genuina, till kulturen i bemärkelsen livssammanhang. 
Detta fogas samman med ett politiskt perspektiv, som erhålls av Mao.  
 
Ideologiska läsningar 
Från sextiotalets slut och framåt är de utpräglat ideologiska läsningarna legio. I nummer 
8/1972 till exempel, ligger fokus på kommunikationer. Utåt sett är det inte kommunikationer i 
det avseende som Williams använde begreppet i Communications, utan handlar snarare om 
infrastruktur och transporter. Begreppet fyller fock en funktion liknande den hos Williams, då 
det i ledaren konstateras att 

Sveriges kommunikationer är inte bara en fråga om teknik och/eller ekonomi. Deras inflytande 
över andra samhälleliga sektorer och deras betydelse för enskilda människors livsmönster är av 
sådan art att man också kan betrakta dem ur ideologins perspektiv /…/.333

 

                                                 
328 Ibid. s. 133. Spår av detta står enligt Östberg att finna på flera håll, bland annat i uppsvinget för svensk 
folkmusik inom musikrörelsen. Låt oss inte glömma att International Harvester, som sommaren 1969 bytte namn 
till Träd, Gräs och Stenar, var en del av 70-talets svenska musikrörelse, vilket illustrerar hur tidens alternativa 
rörelser hänger samman. 
329 Ibid. s. 116f. 
330 I Kina-numret från 1966 publiceras exempelvis såväl en intervju med Mao som utdrag ur hans tal om konst 
och litteratur i Yenan från 1942, där viktiga delar av hans kultursyn läggs fram. Mao menade dock att de 
borgerliga och feodala klassernas kultur inte får överges, men att detta kulturarv ska kombineras med 
observation och upplevelse av massorna och deras liv. Dessa dubbla influenser ska sedan utmynna i skapande 
arbete. Se Mao Tse-Tung, ”Ur Tal i Yenan om konst och litteratur” i Ord&Bild nr. 5/1966, s. 443. Detta 
perspektiv finns inte hos International Harvester, som intar en avvisande attityd till allt som upplevs som 
borgerlig kultur.   
331 Sven-Eric Liedman, Från Platon till kriget mot terrorismen (Stockholm 2005), s. 260f. 
332 Ibid. s. 262f. 
333 Redaktionellt, ”Sveriges kommunikationer” i Ord&Bild nr. 8/1972, s. 446. 

 82 
 



  

    Precis som kultur kan kommunikationer betraktas som en fråga om ideologi. 
Kommunikationsfrågan behandlas av flera artikelförfattare ur ett perspektiv som vittnar om 
influenser från McLuhan. Författarna till artikeln ”Bilen i kapitalismen” menar att bilen, jämte 
ångmaskinen och järnvägen, är epokgörande då 

/v/ar och en av dessa åstadkom en radikal förändring i den ekonomiska geografin och därmed 
sammanhängande av- och omflyttning och framväxt av helt nya samhällen; var och en av dem 
fordrade eller möjliggjorde produktionen av många nya varor och tjänster; var och en av dem 
vidgade direkt eller indirekt marknaden för en hel sektor av industriprodukter.334

 
    Bilen är, tolkat ur ett mcluhanskt perspektiv, ett medium som verkar i en helt ny dimension, 
då den frigjort sig från såväl järnvägens spårbundenhet som hästskjutsarnas långsamhet. Bilen 
utgör förutsättning för en ny typ av samhälle och helt nya livsstilar. Som konstaterades 
tidigare menar McLuhan att varje mediums budskap är den förändring i skala, hastighet eller 
mönster som det medför för människorna. Ovan behandlade artikel framstår som ett direkt 
eko av McLuhan då han skriver: 

Järnvägen införde inte rörelsen, transporten, hjulet eller vägen i samhället, men den gav högre 
hastighet och större skala åt de dittillsvarande mänskliga funktionerna, och gav upphov till helt 
nya typer av städer, och till nya former av arbete och fritid.335

 
    De nya kommunikationerna och formerna för transport har förändrat människans livsstil 
och vardag. Med bilen har ett nytt samhälle och ett nytt sätt att leva vuxit fram: människor 
flyttar ut i förorten, bilen möjliggör eller underlättar pendling till jobbet, fritids- och 
semestervanor får annan karaktär. Kring bilen växer en rad serviceinstitutioner fram: 
bensinstationer, motell och fritidsområden. Förorter har vuxit fram och stadskärnan har 
förändrats.336 Bilen är på intet sätt ett slutresultat av en teknisk utvecklingsprocess. Tvärtom 
öppnar den upp för en social omvandlingsprocess vars slutpunkt inte går att skåda:  

Vi har här ett klassiskt exempel på hur kvantitet förvandlas till kvalitet. Om enstaka människor 
köper bil och flyttar ut i förorter så händer ingenting för det. Men om det är många som gör det 
blir många saker lönsamma eller nödvändiga som annars inte skulle ha varit det – köpcentra kan 
stå för det lönsamma, skolor för det nödvändiga. Det uppstår en snöbollseffekt som fortsätter att 
verka tills utförsbacken tar slut, dvs. tills omflyttningen upphör och de erforderliga nya 
bekvämligheterna har kommit till. I skrivande stund, närmare två årtionden efter kriget, är det 
ännu inte möjligt att förutsäga när denna rörelse kommer att avta.337

 
    Ovanstående resonemang innebär att kommunikationsaspekterna integreras till att bli en del 
av kulturbegreppet. Med de nya kommunikationerna har människors livsstilar, liksom det 
omgivande samhället, förändrats i grunden. Kommunikationer är således en förklarande 
faktor till hur kulturer uppkommer och förändras.  
     
I likhet med många tidigare artiklar är inläggen på temat bilsamhället inte så intressanta för 
vad som däri faktiskt står, utan snarare för vilka bakomliggande perspektiv de representerar – 
                                                 
334 Paul A. Baran & Paul M. Sweezy, ”Bilen i kapitalismen” i Ord&Bild nr. 1/1970, s. 4. 
335 McLuhan, s. 17f. 
336 Baran & Sweezy, s. 4. 
337 Ibid. s. 5. 
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precis som i fallet med de ekonomiska resonemangen några år tidigare. Den ideologiska 
läsningen är så självklar att det bara är en författare som väljer att explicit omtala bilen som 
”en ideologi på fire hjul”.338 I likhet med Palms och Mannheimers kritik mot veckopressen 
några år tidigare menar en annan författare att biltidningar har en eskapistisk funktion – de är 
både identitetsskapande och utgör en flykt från vardagen och verkligheten.339 Och i en artikel 
på temat kommunikationer ställer Sven Delblanc, i likhet med Göran Palm, det kollektiva mot 
privatperspektivet då bilen, förstått som ”den perversa individualismens illusoriska 
frihetssubstitut” framställs som ett hot mot alla kollektiva kommunikationsformer.340 
”Kommunikationernas sammanbrott” har hos Delblanc en ideologisk innebörd, då de 
horisontella kommunikationerna människor emellan läggs ner medan de vertikala mellan 
makten och folket främjas.341

    Temanumren om kommunikationer och bilsamhället är bara två exempel på hur de 
ideologiska läsningarna med tiden blir allt vanligare förekommande, och hur kultur och 
ideologi uppfattas som nära sammanlänkade. Med tiden får ideologi den funktion som kultur 
tidigare haft: som ett medel som används av några få för att styra de många i egenprofitens 
namn. De två termerna framstår därmed som utbytbara med varandra. Även ”ideologi” börjar 
förstås i allt vidare bemärkelse, som i temanumret om arabisk frigörelse (1970) då ideologi 
inkluderar frågor om rasism och nationalism. Ideologi är därmed ”det som används för att 
dölja realpolitiska intressen”.342  
    Här ser vi prov på ännu en perspektivförskjutning jämfört med bara några årgångar 
tidigare. Om nationalism i tidigare nummer betraktats som någonting nödvändigt för 
människors befrielse och för återgången till egen kultur och identitet, blir den i fallet Israel 
problematisk för att inte säga förkastlig. Detta kan bero på två saker: dels att Israel förstås 
som en kapitalistisk skapelse och därmed en (orättfärdig) maktfaktor, dels att det socialistiska 
perspektivet gör att klasskampen alltid måste förstås som överordnad nationella och 
identitetsrelaterade konflikter.  

                                                 
338 Jacques Hersh, ”En ideologi på fire hjul” i Ord&Bild nr. 1/1970, s. 8f. 
339 Björn Häggqvist, ”Bilismens pornografi” i Ord&Bild nr. 1/1970, s. 11f. 
340 Sven Delblanc, ”Kommunikationernas sammanbrott”, i Ord&Bild nr. 8/1972, s. 447. 
341 Ibid. s. 447. 
342 Redaktionellt, ”Sak och rätt i Palestina” i Ord&Bild nr. 2/1970, s. 82. 
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 AVSLUTNING 
 
Sammanfattning, slutsatser och vidare diskussion 
Syftet med denna undersökning var att analysera och problematisera kulturbegreppets 
förändring under sextiotalet. Genom analys av artiklar ur tidskriften Ord&Bild 1962-1972 har 
jag visat hur kulturbegreppets förändring i grova drag kan beskrivas som en förändring från 
ett konstinriktat kulturbegrepp, även kallat estetiskt eller traditionellt, till ett antropologiskt 
dito där de sociala, ekonomiska, politiska och ideologiska dimensionerna uppmärksammas 
och en rad nya frågor gör sig gällande. Detta är den långa förändringslinjen, som går parallellt 
med en förändrad samhällssyn. Den långa förändringslinjen förgrenar sig i flera ”dellinjer” 
som, samtidigt som de hänger ihop, var och en utgör en aspekt av kulturbegreppets 
förändring.  

 
Kulturbegreppets koppling till konstbegreppet framstår vid sextiotalets början som något av 
en självklarhet. Diskussionerna förs på ett sätt som får begreppen att framstå som slutna rum. 
Genom fönsterglasen skymtas en verklighet ”där utanför” men denna verklighet tar sig aldrig 
in i rummet och blir en integrerad del av diskussionen. Konstbegreppet har dock redan 
påbörjat en förändringsprocess, manifesterad exempelvis i diskussionerna om det öppna 
konstverket, som med tiden blir alltmer framträdande. Idén att antropologiska föremål är 
konst är ett led i denna uppluckring av begreppet.  
    Med tiden börjar frågorna om konst att ändra form. Konstens relation till och funktion i 
samhället blir alltmer aktuell, liksom dess sammankoppling med politiken. Nya aspekter av 
konst diskuteras: frågor om kunskapsfilosofi och konstens autonomi får stryka på foten medan 
frågor om konstens samhällskonserverande respektive samhällsomstörtande verkan lyfts fram. 
När estetiska perspektiv kombineras med och successivt ersätts av politiska och sociala, 
innebär detta att kulturbegreppet problematiseras och omformuleras i antropologisk riktning.  
    Eftersom konst- och kulturbegreppet är så nära sammankopplade ger relativiseringen av 
konstbegreppet återverkningar på kulturbegreppet. Detta kan tydliggöras på flera sätt, 
exempelvis genom att se närmare på sätten att diskutera och förhålla sig till verket. Vid 
undersökningsperiodens början låter såväl Torsten Ekbom som Sandro Key-Åberg sina 
resonemang börja och sluta i verket. Intresset ligger på det enskilda verket och frågan vad just 
detta, eller dess upphovsman, försöker förmedla. Konstnären framstår som fri i sitt skapande 
liksom verket framstår som autonomt, dvs. de reproducerar inte värderingar som finns 
inneboende i några förutbestämda strukturer. Både Ekbom och Key-Åberg rör sig med ett 
estetiskt inriktat kulturbegrepp och uppfattar såväl kvalitet som upplevelse som någonting 
som finns inneboende i verket.  
    Hos både Ekbom och Key-Åberg står frågor om kunskapsfilosofi och objektivitet i centrum 
för diskussionen. En central fråga är konstens förmåga att skildra verkligheten, som konsten 
själv har ett distanserat förhållande till. Även om verkligheten är problematisk, är den 
problematisk på kunskapsfilosofiska grunder. Att sociala och ekonomiska olikheter kan 
resultera i olika verklighetsuppfattningar – eller i olika inställningar till konst – är ingenting 
som uppmärksammas. I detta avseende lyser alla sociala dimensioner med sin frånvaro. 
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Verkligheten är någonting som människor uppfattar och bearbetar genom de sinnen som är för 
alla människor gemensamma. När Ekbom talar om ”romanen som verklighetsforskning” 
framstår romanen som någonting neutralt, någonting som i grunden har samma funktion för 
alla människor. 
    Med tiden tas frågor om konstens funktion och dess (skenbara) neutralitet upp till kritisk 
diskussion. Verket kommer successivt att spela en underordnad roll, i och med att den 
huvudsakliga problematiken förläggs utanför verket. Det viktiga är det samhälle och de 
sociala relationer som omger verket och som gör att det får olika funktion i olika 
sammanhang. Konsten behandlas som fenomen och som uttryck för en uppsättning 
(borgerliga) värderingar. Detta innebär ett ideologiskt betingat ”systemperspektiv” på konst. 
Utifrån detta perspektiv kan debattörerna hävda att motsättningen mellan finkultur och 
populärkultur är ett sätt att skapa en dimridå som döljer den verkliga problematiken: att 
konsten oavsett ”nivå” är en yttring av samma fenomen, närmare bestämt den borgerliga 
kulturen med dess kapitalism och kommersialism. Det innebär även att diskussionerna glider 
över i varandra – en kritik av populärkulturen blir, som i Göran Palms resonemang, en kritik 
av det svenska klassamhället. Debatten om populärkultur är ett exempel på hur de sociala och 
ekonomiska faktorerna uppmärksammas, vilket innebär att begreppet kultur problematiseras 
och vidgas. Denna klassmässiga läsning innebär även en kraftfull kritik mot det kulturbegrepp 
som uppstod under 1700-talet, då kultur först började användas just för att framhäva 
samhällets hierarkier.  
    Den skarpare kritiken mot konstens funktion hänger samman med en förändring i 
bakomliggande föreställningar och synsätt. När Torsten Bergmark 1968 ifrågasätter 
verklighetsbegreppet får hans resonemang annan karaktär än vad Ekboms hade sex år tidigare. 
Hos Bergmark tonas de kunskapsfilosofiska och metafysiska sidorna ner medan de sociala 
och politiska aspekterna förs fram. Konsten är ingenting som utifrån sin trygga 
avståndsposition vrider och vänder på verkligheten; snarare uppgår den i högsta grad i 
densamma. Detta är en perspektivförskjutning som får stora konsekvenser för synen på konst 
och för kulturbegreppets utveckling.  
    Hos Bergmark har frågan om konstens funktion en utpräglat politisk och ideologisk 
dimension. Detta är någonting som accentueras med tiden. I kritiken av konstens funktion 
finns en upptrappning, som kan illustreras genom skillnaderna mellan Gunnar Berefelt, 
Gudrun Key-Åberg och Torsten Bergmark. Vad jämförelsen mellan de tre visar är att det 
finns en kontinuitet i tänkandet – även om det är en kontinuitet som kräver hopp i tankarna:  
    När Gunnar Berefelt vid decenniets mitt ifrågasätter den funktion som konsten har fått är 
det framför allt dess symboliska status som kritiseras. Berefelt hyser dock en tro på att 
konsten kan ”avmärkvärdiseras”. Detta kan kontrasteras mot Bergmark, som menar att 
konsten alltid och ofrånkomligen har en politisk sida. Medan Berefelt tror att konsten har en 
allmängiltig signifikans som måste återerövras, betraktar Bergmark konsten ur klassamhällets 
och ideologins perspektiv. Hos Bergmark är problemet inte så mycket att en privilegierad 
grupp utmärker sig genom särskilda kulturprodukter. Problemet är snarare kulturens 
marknadsanpassning och kommersialisering, vars konsekvens är en skenbar utslätning av 
klasskillnaderna. Enligt Bergmark kan det inte finnas någon allmängiltig kultur. Däremot 
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måste det uppstå en alternativ kultur som motstånd till det rådande, vilket är ett led i 
klasskampen. Inspiration kan sökas hos Marcuse, som i sina teorier om kulturens 
indoktrinerande verkan infogade de klassmässiga aspekterna i kulturbegreppet.   
    Gudrun Key-Åberg intar i detta sammanhang en mellanposition där beröringspunkter finns 
med såväl Berefelt som Bergmark. I likhet med Berefelt hyser hon föreställningen att konst är 
någonting i grunden positivt, men att den har kommit att uppfattas och användas fel. 
Samtidigt finns i hennes resonemang politiska drag, om än inte av samma slag eller i samma 
utsträckning som hos Bergmark. Ideologiskt och politiskt förhåller sig Key-Åberg ”neutral” – 
hon tar inte ställning för någon förutom konsten.  
 
Den utveckling vi kan skönja i materialet är att det estetiska synsättet småningom ger vika för 
ett socialt och politiskt, med tillhörande vokabulär och retorik. Ställs Berefelts inlägg om 
kulturdemokrati från 1966 mot Lars Bjurmans från 1969 blir denna förändring slående. 
Berefelt har en estetisk utgångspunkt medan Bjurman talar om samhällsförändring och 
revolution och aktivt positionerar sig mot det kulturbegrepp som han upplever som 
passiviserande och föråldrat. Bjurmans inlägg ska dock inte tolkas så mycket som ett led i 
kulturbegreppets förändring som ett bevis på att någonting redan har hänt. Vad Bjurman gör 
är att sammanfatta de senaste årens utveckling och väva samman alla trådar till en helhet.  
    Ovanstående är ett annat sätt att formulera tesen för denna uppsats, nämligen att 
kulturbegreppets förändring sker parallellt med den politiska upptrappning som äger rum 
under decenniet. Det estetiska kulturbegreppet problematiseras och breddas när det infogas i 
ekonomiska och sociala sammanhang. Förändringen sker dock inte bara inom det estetiska 
kulturbegreppet utan ger återverkningar i andra diskussioner, som inkluderas till att bli en del 
av kulturbegreppsproblematiken. ”Antropologiseringen” av kulturbegreppet innebär att 
intresset riktas mot människan och att de sociala, ekonomiska och politiska dimensionerna 
uppmärksammas. Det ”sociala” och ”ekonomiska” kulturbegrepp som omtalas i analysen, är 
således aspekter eller underkategorier av det vidare antropologiska.  

 
Utvecklingen mot ett antropologiskt kulturbegrepp går via antropologiseringen av 
konstbegreppet. En del av konstbegreppets relativisering är diskussionen om konststatusen i 
antropologiska föremål. Även om syftet är att riva genrernas hierarki bygger resonemangen på 
en föreställning om ”de andra”, som motpol till det egna samhället och livssammanhanget. 
Det är ett perspektiv som kräver distans till det som betraktas. I centrum för diskussionen står 
föremålet och formen, vilket gör att vi fortfarande rör oss inom ramarna för ett snävt, estetiskt 
kulturbegrepp – även om dessa ramar så smått börjat vidgas.   
    Ett helt annat grepp tar Barbro Backberger i sitt inlägg från 1965. Här diskuteras den 
sociala problematik som den västerländska kulturen med sina universella anspråk suddar ut. 
Därmed uppstår i Backbergers resonemang en spänning mellan kultur och Kultur – mellan 
kultur som värderingar och kultur som de kulturella uttrycken, där de förra återges och 
reproduceras genom de senare. Även om Backbergers inlägg rör förhållandena inom 
litteraturen, är det inte i dessa förhållanden som den enda eller huvudsakliga problematiken 
ligger. Som kritiker till det snäva kulturbegreppet försöker Backberger inte inkludera fler 
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alster inom dess ramar utan tvärtom verka för att hela kulturbegreppet ska problematiseras 
och att aspekter som reproduktion av värderingar ska uppmärksammas.343

    Förhållandet mellan kultur och Kultur behandlas även av Bertil Sundin i resonemanget om 
barns skaparlust och av Michel Fabre i inlägget om ”negerlitteratur”, liksom senare, om än i 
andra utformningar, av Palm och Black Power-debattörerna. Debattörerna har dock olika 
ingångar i problematiken och med tiden får resonemangen en mer brännande politisk och 
social karaktär. Sundins utgångspunkt är individen, Backbergers och Fabres de av ”Kulturen” 
undertryckta och exkluderade grupperna, Palms klassen, Karengas etniciteten. Medan 
Backberger och Fabre kritiserar det förment universella kulturbegreppet för dess utestängande 
tendenser, ser vi hur debattörer som Karenga istället lägger positiv tonvikt på det särpräglade 
och unika.  
    Detta är en viktig perspektivförskjutning, som även framkommer i synen på förhållandet 
mellan kultur och individ. Hos såväl Sundin som Backberger är kultur de värderingar och det 
samhälle som omger och präglar en individ. Påverkansförhållandet är dock någonting 
företrädesvis negativt. Vid sextiotalets slut, hos Palm eller Black Power-debattörerna, är 
kultur det som är en individ. Kultur är intimt förknippat med individens grupptillhörighet och 
är det som hennes identitet grundar sig i. Av detta följer att kultur är någonting determinerat, 
någonting en människa inte kan byta. Detta positivt betingade identifikationstema finns inte 
hos ex. Backberger: även om hon behandlar de problem som är gemensamma för alla kvinnor 
så är ett av de huvudsakliga problemen att kvinnan tvingas till identifikation med denna roll. 
    Ovan ser vi exempel på hur de antropologiska dimensionerna i kulturbegreppet blir alltmer 
framträdande och begreppet mer omfattande. Kultur uppfattas som någonting ursprungligt och 
äkta som, i alla fall ur den enskilda individens perspektiv, har i princip samma utsträckning 
som samhället – hos Karenga ser vi hur kulturen till och med föregår det.   
    Det antropologiska kulturbegreppet återfinns i flera utformningar från sextiotalets mitt och 
framåt. De mest utpräglade varianterna återfinns hos Black Power-debattörerna, där kultur 
förstås som levnadssätt och identitet och där begreppets särskiljande sidor framhävs. Detta är 
troligen en strategi för att samla USA:s afroamerikanska befolkning under gemensam flagg 
för att sedan övergå till praktisk politisk handling.344 Kulturretoriken används i enandets 
namn, ett enande som handlar om gruppen och inte (den högst abstrakta) mänskligheten. 
Ungefär på samma sätt använder sig Palm av sitt kulturbegrepp, även om det då handlar om 
enandet av klassen snarare än den etniska gruppen och det inte finns samma typ av positivt 
laddad identifikationsretorik – snarare handlar det om att gemensamt positionera sig mot den 
rådande (borgerliga) samhällskulturen. Hos såväl Palm som Black Power-debattörerna har 

                                                 
343 Som konstaterades i sextiotalsavsnittet nämns Backberger aldrig i diskussioner om kultur och 
kulturbegreppet. För sextiotalets debattörer framstod hon som inriktad på könsrollsfrågor och blev senare en av 
initiativtagarna bakom Grupp 8. Insatt, som här, i en kulturbegreppsdiskurs ser vi att hon för in någonting nytt i 
debatten. Hon står för ett perspektiv som ingen av de manliga, socialistiska debattörerna kan stå för och intar en 
viktig roll som kritiker av dessa radikala men av samhällsnormen ack så privilegierade män. Backbergers roll 
förtjänar att lyftas fram och problematiseras ytterligare, någonting som dock ligger utanför ramarna för denna 
undersökning.  
344 Här finns en koppling att göra till sextio- och sjuttiotalets sociala rörelser och den rörelsekultur som 
utvecklades, vilket även konstateras under förslag till vidare forskning.  
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talet om kultur politiska undertoner – uppmaningen om enande är i förlängningen en 
uppmaning till kamp.   
    I Palms och Black Power-debattörernas inlägg finns även något som kan klassas som en 
delvis skymd men ändå central moralisk dimension. Människan har en moralisk skyldighet att 
stå vid sina likars sida i kampen för ett annat samhälle. Moralen står att finna i solidariteten 
med den egna gruppen. Detta visar på att det finns centrala värderande inslag inom det 
antropologiska kulturbegreppet, något vi återkommer till nedan.  
 
Det ekonomiska kulturbegreppet är en del av en marxistiskt inspirerad samhällsanalys. 
Ekonomiska orättvisor gör att utsatta individer och samhällen hamnar i en permanent 
underordnad position utifrån vilken ingen samhällsförändring kan ske. De ekonomiska 
förhållandena ligger till grund för och präglar hela samhället, människornas sinnen 
inkluderade. Detta är ett klassiskt marxistiskt tänkande där basen – de ekonomiska 
förhållandena – påverkar överbyggnaden – kultur, idéer och värderingar, sätt att tänka etc. Att 
omformulera kulturbegreppet med hänsyn till dessa ekonomiska fundament innebär ett försök 
att göra begreppet tillämpbart för att komma åt dessa orättvisor, i teorin liksom i praktiken. 
Kultur handlar inte enbart om överbyggnaden utan ingår som en del av samhällets strukturer, 
en uppfattning som vanligen förknippas med Raymond Williams.  
    När de ekonomiska aspekterna ingår som en del av analysen får kulturbegreppet en 
påtagligt praktisk, handlingsinriktad dimension. Det enda sättet att komma till rätta med 
ekonomiska och sociala orättvisor är genom revolutionen, vilket avspeglar sig i 
kulturbegreppet. Som Lars Bjurman sammanfattar intrycken från kulturkongressen i Havanna 
handlar det om ett nytt och antagonistiskt kulturbegrepp, ett kulturbegrepp som betonar 
rörelse och handling, ett kulturbegrepp präglat av den revolutionära kampen men som är 
innehållsligt nollställt. Kulturbegreppet blir ett flexibelt kampbegrepp: såväl arena för kamp 
som vapen i de kämpandes händer. Kultur som kampbegrepp handlar, när det används i denna 
ekonomiska kontext, om individens befrielse snarare än förfining. Även om det talas om 
individen förstås denna individ som ingående i ett kollektiv, vilket gör att grupperspektivet 
aktualiseras.  
    Det är dock inget grupperspektiv liknande det hos Black Power-debattörerna, vilket bland 
annat märks i att talet om identifikation är helt frånvarande. Måhända är det bättre att tala om 
ett massperspektiv än ett grupperspektiv – massperspektivet är vidare och kräver inte att de 
individer som inkluderas länkas samman genom några gemensamma beröringspunkter. 
Tvärtom tycks individen suddas ut, då hennes verksamhet ställs i rörelsens och revolutionens 
tjänst. Det ekonomiska kulturbegreppet är därmed inte inriktat på människan, snarare på de 
strukturer som omger henne. Det är ett kulturbegrepp som rör sig på systemnivå och som har 
samhällets, inte den enskilda individens, förändring som mål – även om det senare blir en 
konsekvens av det förra, vilket i förlängningen kan handla om skapandet av en ny människa. 
Frågor om identifikation och grupptillhörighet är underordnade eftersom det är processen som 
står i fokus.  
    Processaspekten är central i det kulturbegrepp som utvecklas under sextiotalet: kultur 
handlar om en process, ett flöde, snarare än fixa och färdiga produkter. Det behöver dock inte 
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handla om utveckling i strikt mening, dvs. en process som ständigt rör sig framåt. Tvärtom ser 
vi hur flera debattörer förespråkar en tillbakagång till det som en gång varit, vilket i en 
imperialistkritisk diskurs blir en återgång till nationen. Processtänkandet har i flera inlägg en 
samhällelig och närapå fysisk dimension: det är, för att parafrasera en formulering av Ronny 
Ambjörnsson i en artikel om Raymond Williams från 1967, ”inte bara individen utan hela 
samhället som rör sig”.345 Viktigare än individens personliga bildning och förfining är 
samhällets och människans befrielse undan yttre såväl som inre förtryck.  
 
Det sociala kulturbegreppet kan urskiljas i flera utformningar. En version återfinns i intresset 
för de subkulturer och sociala grupperingar som uppstår inom ett samhälle. Även här finns 
idéer om kultur som kritik och motstånd: en subkultur som provierörelsen handlar om 
motstånd mot en rådande samhällskultur. Subkulturer kan även uppstå i och genom 
utanförskapet, som vi såg i artiklarna om ungdomskultur. I vårdnumret uppmärksammas de 
människogrupper och beteenden som samhällsnormerna har utsett till avvikelser. Som 
Björneboe konstaterar är det samhället självt som skapar sina avvikelser, liksom hela idén om 
att någonting skulle vara avvikande också är en samhällelig konstruktion. 
    Ett annat socialt kulturbegrepp, såsom det formuleras av Jan Thavenius, hänger samman 
med ovanstående. Det är ett kulturbegrepp som utgår från ”väsentliga sociala värden” som 
jämlikhet, förståelse, gemenskap och tolerans. Detta kulturbegrepp ska verka integrerande, 
om än ej på ett förment utslätande sätt. När Thavenius talar om ett socialt kulturbegrepp 
handlar det om vilka abstrakta värden det innefattar, inte dess konkreta innehåll. I hans 
utformning blir kulturbegreppet, liksom hos så många andra, ett idealistiskt snarare än ett 
praktiskt begrepp.  
    Det sociala kulturbegreppet kan betraktas som en underkategori av det antropologiska, men 
är mer precist i sin utformning. Det sociala kulturbegreppet har i de flesta fall en socio-
ekonomisk inriktning, vilket gör det väl tillämpbart i en marxistisk analys av samhället. Det är 
med andra ord ett antropologiskt kulturbegrepp med utpräglat politisk dimension, vilket gör 
det väl förenligt med klasskampsperspektivet. Det är ett kulturbegrepp där det sociala går före 
det individuella, som vi ser exempelvis hos Palm eller i Bergmarks inlägg i nr. 1/1969. Det 
sociala kulturbegreppet inriktar sig tydligare mot förhållanden inom det egna samhället och 
kulturen, att skilja från det antropologiska där intresset riktas mot folk och samhällen utanför 
den egna livssfären. Det sociala kulturbegreppet är därmed snävare än det antropologiska: det 
är mer precist, bundet till tid och rum och fokuserar på förhållandet mellan grupp och 
samhälle. ”Kultur” och ”samhälle” har enligt detta sätt att tänka inte samma utsträckning. 
Kultur är snarare att förstå som ett samhällsfenomen.   

 
En central aspekt i sextiotalets kulturbegrepp är idéerna om kultur som skapande, aktivitet och 
handling. Dessa idéer kan formuleras på olika sätt: i vissa sammanhang handlar de om det 
egna, konstnärliga skapandet, i andra sammanhang handlar det om att hävda den egna 
gruppens rättigheter i handfast kamp. Även i kritiken mot konsumtionssamhället ingår dessa 

                                                 
345 Ronny Ambjörnsson, ”Individen i samhället, samhället i individen” i Ord&Bild nr. 4/1967, s. 332. 
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idéer som centrala komponenter, även om det då snarare handlar om frånvaron av aktivitet 
och eget skapande. Noteras kan även att kultur, som tidigare uppfattats som någonting 
förbehållet en viss skara människor, med tiden blir någonting som alla människor ska ha ett 
eget och aktivt förhållande till. Att framhäva det egna skapandet och aktiviteten är ett led i 
medvetandehöjandet av människan, vilket ur flera debattörers synvinkel är en nödvändig 
betingelse för samhällförändring.   
    I debatten finns även en central äkthetsretorik: en idé om kultur som det grundläggande och 
autentiska. Idéerna om äkthet tar sig olika utformning men finns underliggande i de flesta 
diskussioner, från inläggen om barns naturliga skapande via identitetstemat till kritiken av det 
borgerliga konsumtionssamhället. Idéerna om äkthet är också ett exempel på hur 
värdeladdningen i kulturbegreppet finns kvar, om än med andra förtecken. 
    En intressant aspekt av kulturbegreppets förändring under sextiotalet handlar just om 
värdeladdningen i begreppet. Inom det estetiska kulturbegreppet kan en tydlig förändring 
skönjas. Hos Berefelt är konst någonting i grunden positivt, även om dess funktion kommit att 
förvanskas. Konst och kultur hänger i Berefelts tänkande samman med den skapande 
människan och ska förmedla storheten i hennes tankar, upplevelser och känslor. Även hos 
Gudrun Key-Åberg framstår konsten som någonting huvudsakligen positivt: konsten är 
livsnödvändig då den strukturerar människans föreställningsmassa. Att konsten sedan har 
kommit att användas ”fel” är ett problem som ligger utanför konsten som sådan.  
    Samma entydigt positiva värdeladdning finns inte hos Bergmark: här är konsten någonting 
som representerar och reproducerar en uppsättning borgerliga värderingar. Den kultur 
Bergmark upplever som positiv är den alternativa kulturen, en kultur som signalerar motstånd 
och destruktivitet. Idéerna om kultur som motstånd och destruktivitet har vi tidigare, och i 
flera olika utformningar, sett på andra håll, exempelvis i tonårs- och vårdnumret eller i de 
imperialistkritiska inläggen. När sociala, ekonomiska och samhälleliga aspekter, för att inte 
tala om ideologiperspektivet, på detta sätt vävs in i kulturbegreppet blir den entydigt positiva 
laddningen alltmer problematisk. 
    Den riktiga ytterlighetspositionen i frågan om värdeladdning återfinns i inlägget av 
International Harvester. Även om de konstnärliga uttrycken och den etablerade (fin)kulturen 
kritiseras, finns bland de flesta debattörer en underliggande mening om att de ändå är värda 
att bevara. International Harvester håller sig dock odelat negativa och avfärdar de konstnärliga 
uttrycksformerna som tråkiga, fula och tillgjorda; någonting som på intet vis tillhör 
människans livsnödvändigheter. Det alternativ de lägger fram handlar inte om alternativa 
konstnärliga uttryck eller hur det rådande samhället ska förändras; tvärtom förespråkas flykt 
tillbaka till landet och en genuin livsstil. Detta är ett brott mot tanken om kultur som en fråga 
om utveckling och ett ifrågasättande av alla idéer om framsteg och förfining; en tydlig 
värdeförskjutning som innebär kritik mot framstegstänkande och modernitet. Det är kultur 
som ett mot- eller antibegrepp i sin mest utpräglade utformning.   
    I talet om värde finns dock en dubbelhet. Å ena sidan handlar det om den värdeladdning 
som kulturbegreppet omges av, å andra sidan om de värderande inslagen i kulturbegreppet 
som sådant. Även om jag tidigare beskrivit det estetiska kulturbegreppet som smalt och 
värderande, betyder inte detta att de värderande inslagen försvinner i och med att begreppet 

 91 
 



  

breddas och antropologiseras. Värdeladdningen inom begreppet finns kvar, om än med andra 
undertoner. I vissa fall kombineras en estetisk värdering med ett antropologiskt perspektiv, 
som i diskussionen om den svarta musiken. I andra fall har den politiska eller moraliska 
värderingen tagit över, som i Palms eller Mannheimers inlägg. Man kan uttrycka det som att 
den estetiska värderingen med tiden byts ut mot en etisk.  
 
En kommentar om förhållandet mellan term och begrepp är här på sin plats. Under sextiotalets 
andra hälft använder de flesta debattörer termen kultur med en negativ laddning. Många talar 
om ”kultur” i den betydelse som de kritiserar, vilket innebär att deras eget kulturbegrepp 
framgår mellan raderna. Dessa underliggande betydelser lyfts med jämna mellanrum fram i 
ledarartiklarna, då det nya kulturbegreppet ”knyts ihop”346 och dess fortsatta rörelseriktning 
pekas ut.   
    Vad som kan noteras är att även om enskilda artiklar skiljer sig åt så finns ändå viss 
samstämmighet i sättet att tala om kultur. Denna samstämmighet yttrar sig i ordval och 
argument, i resonemang som utgår från liknande premisser och med liknande tonfall. Detta 
kan betraktas som en bred offensiv – troligen dirigerad från redaktörshåll – för att lansera ett 
kulturbegrepp som känns nytt och radikalt. Ett led i detta är publiceringen av inlägg vars 
ursprung står att finna på andra håll än i en svensk sextiotalskontext. Samtidigt som dessa är 
symptomatiska tecken på en förändrad kultursyn, är de även symptomatiska för den svenska 
kulturdebattens dilemma: att några få har perspektivet klart för sig och måste introducera det 
för andra. Detta blir särdeles tydligt hos Lars Bjurman, som med jämna mellanrum knyter upp 
de ekonomiska och politiska frågorna i en diskussion om just kulturbegreppet. Att 
kulturbegreppet blir någonting som över huvud taget diskuteras, någonting man talar om, 
visar också på en aktiv strävan att omdefiniera det.  
    Vi ska dock minnas att det är en sak att utarbeta definitioner, en helt annan sak att använda 
sig av dem i sina resonemang. Som vi såg i inlägget av Harald Swedner erkände han sig till ett 
bredare kulturbegrepp, samtidigt som han genomgående utgick från ett smalt. Swedners 
inlägg representerar en problematik som ingen riktigt tar tag i, nämligen att ett smalt 
kulturbegrepp är mer tillämpbart när det handlar om att utforma praktiska förslag för att 
åtgärda ett skevt system. Ur detta perspektiv kan man fråga sig om inte kultur som ett 
kampbegrepp i många fall framför allt handlar om dess användning som slagord, som en fråga 
om retorik. Detta hänger i sin tur samman med frågan om inte strävan att ligga i fronten för 
omformulerandet av kulturbegreppet är större än benägenheten att infoga det i en praktisk 
handlingsplan. Samtidigt är handlingsaspekten central. I flera debattörers ögon handlar 
omformuleringen av kulturbegreppet säkerligen om att kunna tillämpa det i syfte att, för att 
återknyta till Myrdal-citatet i inledningen, riva samhällets murkna mellanväggar – om inte i 
praktiken så åtminstone i teorin.347  

                                                 
346 ”Definieras” är i sammanhanget ett något för starkt uttryck eftersom det är väldigt lösa och luddiga 
definitioner det handlar om.  
347 I anslutning till detta bör uppmärksammas att definitionen av politik skiljer sig åt mellan debattörerna. 
Artiklarna ger prov på olika typer av politiska diskussioner: en där politik syftar till praktiska och sakpolitiska 
frågor, en där det handlar om makt, strukturer och ideologi. Kulturbegreppets inriktning varierar beroende på 
vilken politikdiskurs det ingår i. 
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Som undersökningen visar är kulturbegreppets förändring inget resultat av en allmän 
”politisering” eller ”radikalisering” av samhället. Tvärtom hänger dessa utvecklingar samman, 
de understödjer och driver på varandra. Antropologiseringen av kulturbegreppet blir, insatt i 
en sextiotalskontext, detsamma som en politisering eller radikalisering av begreppet. Som vi 
ser är ”kultur” ingenting av underordnad betydelse, ingenting som förs åt sidan till förmån för 
viktigare angelägenheter. Tvärtom finns en aktiv strävan att omformulera kulturbegreppet och 
göra den nya definitionen till en allmänt accepterad sådan. Detta visar att kulturbegreppet 
hänger samman med makt: att definiera begreppet är en fråga om att ha och utöva makt eller 
att själv försöka tillförskaffa sig densamma.  
    Det vi framför allt ser är att det med tiden blir allt svårare att upprätthålla ”ramarna” för vad 
som några år tidigare kunnat kategoriseras som ett estetiskt respektive antropologiskt 
kulturbegrepp. När frågorna och perspektiven flyter samman glider begreppen in i varandra. 
Vi ska dock komma ihåg att detta egentligen inte är något nytt. Betraktat ur ett 
begreppshistoriskt perspektiv är det relativt sent som kulturbegreppet börjar förknippas med 
begreppet konst. Det är framför allt detta konstinriktade kulturbegrepp som under sextiotalet 
ifrågasätts och luckras upp. Samtidigt som debattörerna positionerar sig mot stora delar av 
kulturbegreppstraditionen, ingår de i högsta grad i densamma. Det ”nya” kulturbegrepp som 
uppstår har trådar långt tillbaka i tiden. Detta motsäger inte att vissa perspektiv är delvis nya. 
Ett exempel är att kulturbegreppet formuleras utifrån praktiska snarare än filosofiska 
principer. Abstraktionerna ifrågasätts, exempelvis idén om den universella människan. Vidare 
ser vi hur vokabulären förändras. Termer och begrepp som alienation, borgerlig, frigörelse 
och medvetande ingår alla i den nya kulturbegreppsretoriken, samtidigt som de i sig utgör 
centrala begrepp som förtjänar en egen begreppshistorisk genomgång. Kulturbegreppet utgör 
med andra ord skärningspunkt för en rad olika men ändå besläktade diskussioner, vilket denna 
undersökning har givit försmak av.  
     
Förslag på vidare forskning 
En aspekt som denna undersökning inte har behandlat är explicita frågor om kulturpolitik, 
som med tiden blir alltmer frekventa. Denna diskussion har en central praktisk dimension, då 
kulturpolitik handlar om att omsätta idéer till verklighet. 1974 fick Sverige sin första statliga 
kulturpolitik, och en tänkbar forskningsuppgift vore att undersöka denna, dess uppkomst och 
utformning, i relation till sextiotalets debatt och förändrade kulturbegrepp. 
    En annan intressant vinkling vore att anlägga ett genusperspektiv på utvecklingen, vilket 
skulle tydliggöra kvinna/man-problematiken i diskussionerna. Idéer om någon speciell 
”kvinnokultur” är frånvarande i materialet; snarare finns uppfattningen att kvinnors 
vardagsgöromål är manifestationer av borgerlig ideologi. Detta torde ha problematiserats i 
och med sjuttiotalets kvinnorörelse.348 Även identitetstemat förtjänar en mer djupgående 
genomgång, inte minst på grund av det sena sextiotalets intresse för subkulturer och den 
mångfald av sociala rörelser som utvecklas under sjuttiotalet. 

                                                 
348 Jfr Gunilla Thorgren, Grupp 8 & jag (Stockholm 2003), s. 271. 
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    Även om materialet för denna undersökning var Ord&Bild, är det ingen tidskriftshistoria 
som tecknats. En sådan undersökning vore av flera skäl relevant. Ord&Bilds ”kursändring” 
var inte konfliktfri och en drivande kraft bakom förändringen tycks redaktör Lars Bjurman ha 
varit. Istället för att, som i denna undersökning, betrakta tidskriften som en helhet vore det 
intressant att anlägga ett aktörsperspektiv för att ringa in de krafter som bidrog till att forma 
och omforma tidskriften. Man skulle även kunna anlägga ett längre tidsperspektiv på 
utvecklingen, då Ord&Bild under drygt hundra år varit en institution i svenskt kulturliv.  
    Intressant att undersöka vore även idén om ett samhälles kulturbärande skikt och hur detta, 
i idén liksom i realiteten, har förändrats genom tiderna. Vem ”har rätt” att ”skapa kultur” eller 
att uttala sig i debatten och på vilka grunder? Frågor som dessa handlar inte bara om något så 
begränsat som ett samhälles ”kulturelit” utan har säkerligen en hel del i övrigt att säga om 
detta samhälle och dess självbild. Precis som diskussionen om kultur sedan 1700-talet har 
gjort. 
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