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Abstract

Den här uppsatsen utgår ifrån Pierre Bourdieus teorier om intellektuella fält för att se på 

kulturdebatten i de stora dagstidningarna som medskapare av kulturens värde. Analysen 

bygger på en jämförelse med en undersökning som Donald Broady & Mikael Palme gjorde i 

början av åttiotalet där de betraktar litteraturkritiken i huvudstadstidningarna som ett 

intellektuellt fält. De kommer där fram till att litteratur ges värde genom referenser till annan 

litteratur och att värdet även skapas genom vilka kritiker som uttalar sig i olika frågor. På 

samma vis ser den här uppsatsen på hur kulturen ges värde i kulturdebatten. Analysen är 

begränsad till att se på kulturdebatten kring Nya Slussen och den efterföljande vänster-

högerdebatten kring kulturen. De nyliberala idéströmningar som finns i den nya 

kulturpolitiken återspeglas även i debatten och framstår tydligt genom vissa publiceringar, 

främst genom Bengt Ohlssons artikel i Dagens Nyheter den 4 januari 2012 med titeln Måste 

kulturen vara vänster. Denna artikel startade den debatt som kom att kallas 

vänstertvångdebatten och det är publiceringen av artikeln och de repliker Ohlsson fick som är 

uppsatsens huvudsakliga fokus. Debatten tycks efterhand handla om olika skribenters rätt att 

uttala sig samtidigt som skribenter med större kulturellt och symboliskt kapital agerar för att 

behålla fältets struktur. Det är dessa aspekter som uppsatsen ser på med Pierre Bourdieus 

terminologi.
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"Varder lekare slagen, skall det alltid vara ogillt. Varder lekare sårad, en som går 
med giga eller fiol eller trumma, då skall man taga en otam kviga och föra upp på 
bäsing. Sedan skall man raka allt håret av hennes svans och sedan smörja den. Så 
skall man skaffa honom nysmorda skor. Sedan skall lekaren taga kvigan om 
svansen. Någon skall slå till henne med en skarp piska. Lyckas han hålla henne, då 
ägde han det goda djuret och njuta det, som en hund njuter gräs. Kan han ej hålla 
henne taga och tåla det, han fått skam och skada, och begäre aldrig mer rätt än en 
hudstruken trälinna." – ur Äldre Västgötalagen cirka år 1220

1. Inledning
Att samhällen utvecklas och förändras är självklart och att förändring skapar nya 

förutsättningar för idéer om kultur och konst är en naturlig följd. Sverige har under de senaste 

decennierna utvecklats från att vara starkt socialdemokratiskt till att anamma en mer 

nyliberalistisk filosofi, vilket avspeglas inom politiken. Detta berör i hög grad dagens 

kulturpolitik och dess syn på kulturen som något som ska vara lönsamt. Idén om kulturen som 

allmänbildande verkar har försvunnit. Istället ska starkare band knytas mellan kultur och 

näringsliv. Detta kan komma att leda till en likriktning av utbudet, och förvandla kulturen till 

upplevelseindustri. I Statens offentliga kulturutredning från 2009 heter det:

Stöd från enskilda, ideella krafter och näringslivet till kulturen är av växande betydelse. 

Vägar att ytterligare uppmuntra och utveckla detta behöver dock sökas. Det behövs 

utvecklade relationer och utbyte mellan kulturliv och näringsliv. Detta inkluderar även 

att skapa förutsättningar för entreprenörskap och företagande för konstnärer och 

kulturskapare. Den s.k. upplevelseindustrin eller de s.k. kreativa näringarna med 

kulturella tjänster som grund, är i dag ett tillväxtområde. Dess utveckling bör främjas. 

(SOU 2009:16: 196)

Detta innebär att konstnärer och kulturskapare blir ofrivilliga företagare och att det i deras 

verksamhet ingår uppdrag som syftar mer till att skapa god stämning än att förmedla en 

önskad stämning; det fria skapandet har anpassats till företagens personalvård. Detta leder 

tveklöst till frågan om vad som är kultur och vad konstnärens uppgift och ställning i samhället 

är. 

Det offentliga samtalet om kulturens utveckling och om konstens förutsättningar förs i stor 

utsträckning på tidningarnas kultursidor, även om dagstidningarna säljer färre 

4



pappersupplagor och strider med bloggare om utrymmet på internet där allas ord väger tungt, 

oavsett om man är journalist eller bloggare. Ändå är kultursidorna ännu viktiga 

opinionsbildare och har stort inflytande över medborgarnas syn på kulturen. Men jag tror att 

de även har inflytande över vad Sveriges kommuner väljer att lägga sina kulturpengar på, nu 

när makten över kulturen har decentraliserats. Göran Greider och Björn Gunnarsson skriver i 

Ord&Bild nr 3 1991 att kulturansvariga i de mest avlägsna kommuner hämtar namn och 

uppslag härifrån. De menar att kultursidorna är en mäktig institution och att "bortse från vad 

som där står på spel är att strunta i en dimension av den demokratiska opinionsbildningen", 

och så är det än idag, som jag ser det. Eftersom dessa sidor således får anses ingå i det 

kulturella produktionsfältet är det här, med den stora makt dagstidningarna har, som kulturens 

värde till stor del avgörs.

I förlängningen är det delvis just på kultursidorna som konstens förutsättningar skapas och 

kulturen utvecklas. Som kulturutövare ser jag en tendens till att det offentliga samtalet kring 

detta har förändrats genom åren. Kulturpolitiken har genomgått stora förändringar och 

samtalet har anpassats till det utan att kulturutövarens situation på marknaden har debatterats. 

Att kulturministern dessutom uppfattar kulturen som elitistisk påverkar synen på 

konstnärskap och även konstnärens syn på sig själv. Det skämtas om att vi kulturutövare 

numer är ”upplevelseindustriarbetare”, men sanningen i detta är närmare än den verkar. Det är 

en sanning som förändrar villkoren för offentligt stöd och statliga bidrag. De styrande 

politikerna, både Regeringen och Stockholms kommunfullmäktige, hävdar att mer pengar 

läggs på kultur än tidigare, men mycket av dessa pengar går till en verksamhet där kurser i 

entreprenörskap och näringslivsbemötande ska anpassa kulturlivet till den nya situationen. 

Denna anpassning leder till kommersialisering, tror jag, och är något som kulturdebatten 

borde handla om.

Hur kan man då försöka undersöka om kultursidorna fortfarande är väsentliga i 

produktionen av kulturellt värde och tron på värdet av kulturen? Jag har valt att se på hur 

kulturdebatten på några av de större tidningarnas kultursidor ser ut och jag har avgränsat 

studien till artiklar och krönikor kring ombyggnaden av Slussen och den efterföljande 

debatten om kulturens vänsterhållning. Avgränsningen styr även materialet då debatten om 

Slussen i första hand har förts i stockholmsbaserade Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, 

Expressen och Aftonbladet. En artikel från Göteborgsposten som visar på ett annat perspektiv 

finns även med i materialet. Jag vill med detta undersöka hur kulturdebatten ger värde åt 
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kulturen och i vilken utsträckning detta värde verkar vara värt att strida för. Jag kommer för 

detta ändamål att göra en komparativ analys med en undersökning som gjordes i början av 

åttiotalet av Donald Broady och Mikael Palme. De använder sociologen Pierre Bourdieus 

teori om sociala fält för att se på litteraturkritiken i huvudstadstidningarna som ett 

intellektuellt fält. Det finns vissa likheter mellan detta fält där litteratur värderas och 

kulturdebatten där kultur värderas. Broady & Palme konstaterar i sin undersökning att 

litteraturkritiken till viss del är underordnad fältet för kulturell produktion och endast under 

vissa skeden är ett eget fält. Det finns således ett visst förhållande mellan litteraturkritiken och 

skapandet av litteratur. Jag vill mena att detsamma gäller för kulturdebattsidorna. För även om 

debatterna inte rör enskilda kulturyttringar, och därmed inte är med och producerar enskilda 

konstformer, bidrar de till att skapa en allmän bild av kulturen i Sverige, och även värdet av 

den. Det är denna utgångspunkt jag har för en jämförande undersökning av litteraturkritiken 

på åttiotalet och kulturdebatten idag i syfte att se på hur kulturen ges värde genom debatten.

2. Bakgrund
Den nämnda artikel som Göran Greider och Björn Gunnarsson skrev för 20 år sedan i 

tidskriften Ord&Bild (nr 3 1991) lyfter fram frågan om kultursidornas makt och inflytande 

över kulturen i Sverige. Där noteras att ”förändringens vindar” blåste och att det fanns en 

”rörelse bort från strömningar och attityder som under lång tid utgjort riktmärken i 

debatten” (Greider & Gunnarsson 1991: 127). Som ”öppet subjektiva” medlemmar av 

kultursidesvärlden utför Greider & Gunnarsson en social ”psykoanalys” där de ställer frågan: 

”På vems villkor dryftades under förra decenniet vad som är god och dålig konst och vilka 

konsekvenser har det fått?”. De kommer fram till att skribenter som Mats Gellerfelt och 

Horace Engdahl framträdde som specialister och smakråd i litteraturkritiken vilket beredde 

vägen för ”högborgerlighetens återkomst till hela det kulturella fältet, både universitet och 

kultursidor, och rätten att avgöra vad som är viktigt riskerar plötsligt att hamna hos en elit, 

vilket är allvarligt för hela demokratin” (Greider & Gunnarsson 1991: 130). I kritiken som 

följde på artikeln anar Ola Larsmo att ”den skarpsinnige sociologen Bourdieu svävar som en 

hemlös ande över texten” (Larsmo 1991: 103). Greider & Gunnarssons analys har nämligen 

tydliga spår av sociologen Pierre Bourdieus teorier1, vilket gav mig inspiration till min egen 

undersökning. 
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Att Greider & Gunnarsson fick kritik för att använda ordet ”högborgerlig” i diskussionen 

om litteraturkritiken på 90-talet utan att vidare utveckla vad som avses med detta begrepp är 

också något jag har fastnat för. Ola Larsmo drar i sin kritik slutsatsen att det rör sig om en 

förklaring av litteraturen som en ”elitistisk” konst förbehållen den bildade över- och 

medelklassen, och som något som står i motsats till en ”folklig” och ”tillgänglig” konst 

(Larsmo 1991: 101). Detta är intressant att ta med in i en diskussion om kulturdebatten på 

2010-talet för att se vad som uppfattas som elitistisk konst idag.

Greider & Gunnarssons artikel föranledde en återpublicering i Ord&Bild av Donald 

Broady & Mikael Palmes undersökning av litteraturkritikfältet på åttiotalet som intellektuellt 

fält. Det är den undersökningen som jag har använt som jämförelse i min analys av 

kulturdebatten kring Slussens ombyggnad, en debatt som pågått i flera år men som tog en ny 

vändning i januari 2012 när Bengt Ohlsson ställde frågan om kulturen måste vara vänster. 

Den frågan besvarades av åtskilliga, och hur detta spel mellan deltagarna i debatten ser ut med 

ett ”bourdieuskt” perspektiv finner jag intressant att undersöka. Dessutom vill jag se på hur 

kulturen framställs i denna strid, det vill säga: hur skapas värde kring kulturen i debatten?

Min analys aktualiseras av en artikel i tidskriften Arena i april i år (nr 2 2012) där samme 

Greider minns Bourdieu tio år efter hans bortgång och nämner sin och Gunnarssons artikel 

från 1991. Han menar där att Bourdieus fältteori säkert gick att applicera på 90-talets 

litteraturkritik, men att den idag inte längre är aktuell:

För hur ska man exempelvis – för att ta ett tråkigt exempel – kunna använda hans 

fältteori ens för att begripa den kulturdebatt som utbröt när Bengt Ohlsson sprängde 

fram med kåsörens och bästsäljarförfattarens hela tunga artilleri mot en numera maktlös 

”kulturvänster”? Där rörde det sig inte om strider på ett kulturellt fält – utan om fältets 

själva sammanbrott.

Trots detta vill jag i min analys med Bourdieus terminologi och idéer om det intellektuella 

fältet försöka skapa en bild av hur kulturdebatten kring Slussen och kulturens ”vara-vänster-

eller-inte” – som Bengt Ohlsson startade – om än tillfälligt påverkar synen på vad som är bra 

och dålig kultur. Med inspiration från både Greider & Gunnarssons och Broady & Palmes 

respektive analyser och med Bourdieu som anförare ger jag mig på ett begränsat empiriskt 

material för att se vad detta kan lära mig om debattens syn på kulturen.
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Här krävs en förklaring och definition av begreppet ”kultur”. Det är inte fråga om en i 

vidare betydelse antropologisk eller samhällsvetenskaplig definition. Bourdieus användning 

av ordet inskränker sig enligt Donald Broady till att innefatta endast en legitim, dominerande, 

auktoriserad kultur vilken av somliga svenskar benämns ”finkultur” (Broady 1984: 64). Som 

jag ser det används denna benämning i allt större utsträckning nedvärderande i många 

sammanhang. Detta är egentligen den kultur som historiskt sett har varit en underhållande och 

samtidigt bildande flykt från verkligheten. Men i takt med kommersialiseringen i det moderna 

samhället har den allmänna uppfattningen om denna kultur förändrats. Svensk kulturpolitik 

behandlar denna kultur men även den bredare ”populärkulturen”, varför det är viktigt att göra 

denna distinktion. Det är en viss skillnad mellan den franska och svenska vägen till vad 

Bourdieu kallar för kulturellt kapital. I Frankrike, skriver Broady, föds man och skolas via 

elitskolorna in i kulturen. I Sverige kan man, som jag ser det, göra en kulturell klassresa till 

detta kapital, vilket är en viktig del i den svenska demokratin: genom tillgänglig kultur kan 

vem som helst bilda sig och skaffa sig en kulturell position.

3. Syfte och frågeställning
Syftet med den här uppsatsen är att se på hur kultur, konst och konstnärskap omtalas i 

kulturdebatten på de större tidningarnas kultursidor, och de undersökta artiklarna debatterar 

Nya Slussen i allmänhet och stickspåret som kommit att kallas vänstertvångdebatten i 

synnerhet. Jag har valt att göra en komparativ analys med en undersökning som utfördes av 

Donald Broady och Mikael Palme med Pierre Bourdieus fältteori som grund. Den 

undersökningen går ut på att se litteraturkritiken i huvudstadstidningarna på åttiotalet som ett 

intellektuellt fält: hur fältet blir autonomt och hur kritikerna positionerar sig inom fältet etc.2 

Jag kommer dock inte att göra en lika ingående fältstudie. Istället vill jag göra en jämförelse 

mellan min undersökning och deras, och detta av två anledningar. För det första tror jag att 

kulturdebatten har vissa värderande inslag om kulturen på samma vis som litteraturkritik 

värderar litteratur, och dessa värderingar kan kanske säga något om en allmän tendens. För 

det andra finns det ett flertal likheter mellan våra undersökningar, och även likheter i 

förändringen av samhället då och nu. Jag är således inte ute efter att kora någon vinnare i 

debatten eller ens vikta olika argument mot varandra. Min utgångspunkt handlar istället om 

att se på fältets betydelse för kulturens momentana värdesättning i debatten.
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Om vi betraktar kultursidorna både som ett intellektuellt fält i Bourdieus mening och som 

deltagare i produktionen av kulturen har vi två saker att förhålla oss till: dels pågår olika 

strider inom kulturdebatten som syftar till att upprätthålla en viss ordning inom fältet med 

olika lagar som stöd, dels har det som skrivs och hur det skrivs stor betydelse för vilken kultur 

som får mest uppmärksamhet och stöd både privat och offentligt; dagstidningarna är än idag 

viktiga opinionsbildare trots ett växande utbud av främst digitala åsiktskanaler.3

Slussendebatten engagerade deltagare från olika fält, både kulturella och ekonomiska, och 

striden inom kulturdebattfältet kom snart att handla om olika deltagares rätt att uttala sig. 

Dessutom tycks striden ha frångått autonomin för att bli alltmer politiserad eller kommersiell. 

Göran Greider skriver i tidskriften Arena i april i år att Dagens Nyheters kultursidor 

”detroniserades” redan på nittiotalet för att idag vara ”rätt mycket av en kommersiell kanal för 

Bonnierförlagen” (Arena 2012 nr. 4: 35). Detta är nära kopplat till Bourdieus tankar, 

nedtecknade i Firing Back: against the tyranny of the market 2, kring det kulturella 

produktionsfältet som hotat av ”the intrusion of commercial logic at every stage of the 

production and circulation of cultural goods” (Bourdieu 2003: 67). Även han menar att det 

kulturella produktionsfältets autonomi är ifrågasatt och trots att man nog inte fullt ut kan 

jämföra de franska och svenska kulturproduktionsfälten finner jag denna koppling mellan 

Greiders och Bourdieus iakttagelser vara en intressant utgångspunkt för följande frågor:

Hur tillskrivs kulturen värde i debatten på de stora tidningarnas kultursidor idag och 

hur förhåller sig debatten till rådande kulturpolitik?

Min utgångspunkt är att kultursidorna i viss utsträckning har blivit en plats för nyliberala 

åsikter där kulturens värde är underordnat en kommersiell marknad, och att detta märks i 

debatten som alltså är värderande på samma vis som litteraturkritik, eller annan kritik också 

för den delen.

4. Teoretiska utgångspunkter
Eftersom uppsatsens analys grundar sig i Pierre Bourdieus teorier om sociala och 

intellektuella fält vill jag först förklara dessa och förtydliga olika förekommande begrepp. Jag 

vill även säga något om produktionen av värde och om den språkliga marknaden. Dessa 
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teorier ska ses som utgångspunkter för diskussionen i analysen och som inspiration i själva 

undersökningen. Bourdieus teorier är inte i första hand metoder för min undersökning, även 

om de i viss utsträckning prövas på ett empiriskt material, utan det är främst terminologin 

som jag vill använda för att klargöra vissa aspekter kring den komparativa analysen.

4.1 Fältbegreppet

Ett fält uppstår kring ett område där olika deltagare strider om något gemensamt som är 

specifikt för själva fältet. Inom litteraturkritikens fält gäller exempelvis denna strid vad som är 

god litteratur och hur litteraturkritik bör skrivas, och inom kulturdebatten förmodligen vad 

som är god kultur eller hur kulturdebatt bör föras. Striden är en förutsättning för fältets 

struktur och fortlevnad. Strukturen avgörs vidare av styrkeförhållandet mellan dem som deltar 

i striden och av fördelningen av fältspecifikt kapital. Bourdieu talar om tre slags övergripande 

kapital: det ekonomiska, det kulturella och det sociala. Inom fältet talar han sedan om 

symboliskt kapital. Detta kapital är specifikt för varje fält men kan i vissa fall konverteras till 

kapital inom andra fält. Det symboliska kapitalet är intressant att se på i kulturdebatten då 

några av inläggen tillhör kulturarbetare vilkas ackumulerade fältspecifika kapital ges olika 

värde i debattfältet. Deltagarna inom ett fält ackumulerar genom striderna ett visst kapital och 

utformar strategier för att bevara fältets struktur och fördelningen av kapitalet. Den som ger 

sig in i striden från en punkt utanför fältet utformar å sin sida strategier för att försöka 

förändra strukturen. Striderna gäller följaktligen bevarandet eller förändringen av strukturen 

för fördelningen av kapitalet inom fältet (Bourdieu 1992: 43).

För att träda in i ett fält krävs specifika investeringar: att ha skaffat sig goda kunskaper, lärt 

sig det för fältet legitima språket, skaffat sig de rätta kontakterna, förstått fältet. 

Investeringarna kan senare ge specifika vinster: erkännande, arbete, produktionsrätt. Viljan att 

investera är i kulturella fält särskilt avgörande för inträdet, skriver Broady & Palme (1991: 

90). De inom fältet som har gjort tidigare investeringar är intresserade av att hålla värdet uppe 

på dessa, och de som inte har gjort motsvarande investeringar släpps inte in (Broady & Palme 

1991: 90).

Även om kapitalet och det som striderna gäller är specifikt för varje fält finns det allmänna 

lagar för alla fält (Broady & Palme 1991: 41). Strukturerna och striderna styrs av allmänna 

mekanismer vilket innebär att de följer vissa mönster. När man undersöker ett fält får man 

således kunskaper som man kan använda för att undersöka ett annat. Det var med denna insikt  
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som Bourdieu utformade en generell teori om fälten och det är med denna teori som jag vill 

göra denna komparativa analys av två fält som inte skiljer sig stort och som har likartade 

strukturer.

En av de allmänna lagarna för fälten är att det måste finnas ett gemensamt intresse för allt 

som rör fältets existens. Som jag nämnde ovan är själva striden avgörande för fältets 

fortlevnad vilket förutsätter att deltagarna är överens om vad som är värt att kämpa för. En 

nykomling i fältet måste acceptera det som fältets strid handlar om för att vinna inträde. 

En annan allmän lag är att striden inom fältet måste vara specifik och röra något annat än 

striderna inom andra fält. Agenterna inom fältet delar ut och fördelar erkännandet och tar upp 

nykomlingar i den mån dessa gjort erforderliga investeringar. Donald Broady skriver att det 

för intellektuella fält tycks vara en tumregel att ”erkännandet utdelas inom fältet medan 

resurserna (pengar, nya deltagare i spelet) tillförs utifrån” (Broady 1984: 60). Förutom det 

striden gäller är även insatserna, vinsterna och kapitalen specifika för varje fält. Det spel som 

spelas inom ett fält skiljer sig därigenom från andra fält. Detta ger fältet dess autonomi 

(Broady 1984: 61). 

4.2 Habitus

I början av utvecklingen av sin teori kallade Bourdieu de system av dispositioner som styr 

våra tankar och handlingar inom olika fält för ethos, men senare kom han mer konsekvent att 

använda termen habitus (Broady 1984: 64). En viktig skillnad mellan det retoriska begreppet 

ethos och Bourdieus habitus är idén om att vi är formade genom vissa sociala villkor. Vårt 

habitus finns inom oss, i vår kropp och våra tankar, och styr oss i situationer där dessa villkor 

återkommer. Ett retoriskt ethos däremot är påverkbart och varierar från situation till situation 

beroende på hur vi hanterar situationen. Habitus är således inneboende hos var person medan 

ethos, i modern retorisk mening, tilldelas oss av betraktaren utifrån. Man kan dock se 

historiskt på ethosbegreppet och förstå ethos som subjektiva egenskaper hos varje talare. Det 

utgörs då av talarens personliga kvaliteter: hans moraliska karaktär (arete), hans välvilja mot 

åhörarna (eunoia) och hans förstånd eller kompetens (fronesis) (Kjeldsen 2008: 123). Dessa 

egenskaper påverkar talaren i hans förhållande till åhöraren, vilket närmar sig tanken om 

habitus som sociala förhållanden inom oss. Gemensamt för habitus och ethos är att vi har en 

bild av hur dessa ter sig hos andra personer. Detta skapar positioner inom fältet på samma vis 

som det skapar förutsättningar mellan talare och publik i en retorisk situation. 
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Det som habitusbegreppet tillför en analys är förståelsen för varför vissa personer gör det 

de gör, vilket en analys av personernas ethos inte gör på samma vis. En persons habitus styr i 

många fall agerandet och skapar i det närmaste ett ”måste” att handla på ett visst sätt. Att 

striden inom kulturdebattfältet fortgår ser jag som beroende av de principer som styr de 

inblandade agenternas handlingar. Jag kommer att återvända till kopplingen till ethos i 

diskussionen.

4.3 Produktionen av tro

För att se hur kulturens värde beskrivs i debatten måste man veta något om hur tron på värdet 

enligt Bourdieu uppstår: ”Den som producerar konstverkets värde är inte konstnären utan 

produktionsfältet i dess egenskap av att vara en värld av tro” (Bourdieu 2000: 332). Ett 

konstverk får sitt värde inte genom att priset på materialet och arbetstiden adderas utan genom 

tron på att konstverket har just det värdet, och tron skapas av hela det fält inom vilket 

konstverket är producerat. Bourdieu menar att de ”specifika revolutioner” som förändrar 

strukturen inom ett visst fält endast är möjliga om de som vill förändra fältet får stöd utifrån, 

exempelvis från den publik vars behov de ser sig företräda (Bourdieu 1992: 62). 

Produktionsfältet som skapar kulturens värde i tidningsvärlden utgörs således som jag ser det 

av kulturskribenter, kritiker, redaktörer, politiker etc. med stöd av prenumeranter och läsare. 

En viktig sak att ha i minnet är dock att Bourdieus tankar kring det intellektuella fältets 

förhållande till produktionsfältet tar utgångspunkt i det franska kulturlivet under andra hälften 

av 1800-talet då en dominerande position inom produktionsfältet, exempelvis Gustave 

Flaubert, med nödvändighet tar avstånd från ”borgerligheten” (Bourdieu 1992: 64). Att detta 

avstånd har minskat talar Greider och Gunnarsson om i sin artikel, och min utgångspunkt är 

att detta har lett vidare till att även bereda vägen för nyliberala krafter inom produktionsfältet.  

Förhållandet mellan dessa fält är intressant att ha med i diskussionen när man undersöker 

kultursidorna och debatten. Det uppstår nämligen en konflikt mellan ett autonomt kulturellt 

fält och produktionsfältet för kultur i det att autonomin förutsätter att striden förs inom fältet, 

som står skiljt från produktionsfältet.4 Det krävs en större empirisk undersökning än den som 

är föremål för den här uppsatsen för att fullständigt avgöra hur det ligger till med detta 

förhållande, men det är en intressant utgångspunkt i diskussionen.
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4.4 Det legitima språket och den språkliga marknaden

I sin bok Vad det vill säga att tala skriver Bourdieu om det språkliga utbytets ekonomi. Hans 

tankar är tydligt kopplade till en fransk lingvistisk marknad där det officiella språket är den 

dialektlösa franskan som får sin legitimitet genom att alla godkänner denna oskrivna lag om 

dess ställning (Bourdieu 1984: 45). Den här uppsatsen rör en annan språklig marknad men det 

är ändå intressant att ha med dessa tankar i diskussionen. Vad är ett för kulturdebattfältet 

legitimt språk? Johan Asplund genomförde en undersökning av närmare 200 artiklar som 

storstadstidningarnas kulturredaktioner refuserade i början av åttiotalet (DN 1983-08-09). Han 

kommer där fram till att skillnaden mellan publicerat och refuserat material språkligt och 

ämnesmässigt var ganska liten. Detta kan eventuellt förklaras av att de som skickar in sina 

artiklar känner till det legitima språket och rättar sig efter det. Enligt Bourdieu finns det en 

språklig marknad som utmärks av en speciell prisbildningslag (Bourdieu 1984: 45). Han 

sammanfattar detta i ett inlägg under en kongress i Limoges den 30 oktober 1977: ”Varje 

språksituation fungerar alltså som en marknad där talaren placerar sina produkter. Och den 

produkt han producerar för denna marknad beror på den antecipering han gör av de priser han 

kommer att få för sina produkter” (Bourdieu 1991: 114). Den som skickar in sin artikel har 

alltså på förväg värderat sina ord i förhållande till marknaden, vilket skapar ett för fältet 

legitimt språk. 

Här finner jag även, som komplement till fältteorins investeringar och vinster, en tydlig 

koppling till retorikens tankar kring genre och målgruppsanpassning. Bourdieu menar att det 

som producenten (skribenten) skapar (debattinlägg) är produkten av en objektiv 

samstämmighet mellan producenten och hans publik (läsaren). Det är inte ett medvetet 

anpassningsförsök utan en följd av att producenten är där han är och att läsaren har valt att 

ingå i hans publik genom att exempelvis köpa just den tidningen (Bourdieu 1992: 66f). Detta 

skapar vissa förväntningar på skribenten, anser jag, på samma vis som en retorisk genre sätter 

ramar för hur ett tal ser ut. Om någon exempelvis ska hålla tal på ett bröllop förväntar sig 

gästerna att detta tal ska hylla och lyckönska brudparet, och att språket är respektfullt och 

positivt. Det är inget anpassningsförsök utan ett genrekrav som både talare och gäster är 

samstämmiga om.

Bourdieu talar här även om den språkliga utformningens betydelse för trovärdigheten, 

ytterligare något som har tydliga retorikteoretiska kopplingar. Det finns ett för varje fält 
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legitimt språk som får sin legitimitet genom en allmän uppfattning om att det förhåller sig så. 

Den som behärskar språket blir lättare trodd, vilket Bourdieu förtydligar: ”Ett legitimt språk 

[...] är ett språk som ständigt säger, utöver det som det säger, att det säger det bra. Och det 

antyder därmed att det som sägs är sant” (Bourdieu 1991: 120). Eller än mer sammanfattat: 

”’Han säger det bra. Det är alltså troligt att det är sant’” (Bourdieu 1991: 120). Ett elokvent 

inlägg i debatten skulle i så fall framstå som mer trovärdigt. Men att bryta mot det rådande 

språket ger eventuellt också vissa vinster. Är inläggen i debatten, förutom vapen i fältets strid, 

interjektioner på en marknad i syfte att vinna uppmärksamhet? Detta är som sagt intressant att 

ta med i diskussionen men är inte nog för att ha som forskningsfråga. 

4.5 Kritisk reflexion

Bourdieus teori om intellektuella fält är grundad i undersökningar av franska intellektuella 

och går tillbaka till konflikter som uppstod till följd av de nya maktstrukturer som konstnären 

fick underkasta sig när borgarklassen växte fram under industrialismen vid 1800-talets andra 

hälft (Bourdieu 2000: 92ff). Den nyrika klassen avancerade i samhället utan någon kulturell 

bildning och deras världsbild styrdes av pengarnas makt och präglades av en avsky mot allt 

intellektuellt (Bourdieu 2000: 92ff). Den enklaste formen av litteratur lästes på Napoleon III:s 

hov och i regeringskretsar, och gav stora vinster åt förlagen medan poesin, framför allt 

avantgardepoesin, missgynnades. Det gav upphov till en struktur som inom litteraturen tedde 

sig som en kiasm där den kommersiellt mest framgångsrika genren var den som värderades 

minst inom det litterära fältet (Bourdieu 2000: 180ff). Detta var en första bidragande faktor 

till att fältet uppnådde sin autonomi. 

Även om det går att se liknande tendenser i dagens Sverige, vilket kanske visar sig i 

kulturdebatten, är det fel att tro att Bourdieus teori om intellektuella fält är fullt applicerbar i 

en sociologisk studie av det svenska kulturlivet. Jag ser teorin för det första som inspiration 

för att försöka förstå hur kulturproduktionen i Sverige ser ut. För det andra är Bourdieus 

terminologi befäst och välkänd för många som bedriver liknande forskning inom kulturella 

och andra sociala fält. De begrepp jag använder har jag valt för att jag ser dem som lämpliga i 

en undersökning av ett fält som av tradition är tämligen viktigt för kulturproduktionen i 

Sverige och som jag tror har förändrats en del under de senaste 30 åren. 

I jämförelsen med litteraturkritikfältet ligger en medvetenhet om att det empiriska 

materialet är väsentligt mindre än det som Donald Broady och Mikael Palme undersökte, och 
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att de i sin tur var väl medvetna om att deras textmaterial var alltför litet för att avgöra 

hållbarheten i antagandet att den svenska litteraturkritiken går att analyseras som ett 

intellektuellt fält (Broady & Palme 1991: 91). 

5. Tidigare forskning
Donald Broady beskriver Bourdieus bidrag till kulturforskningen i uppsatsen Kulturens fält. 

Om Pierre Bourdieus sociologi (Broady 1988). Han förklarar att fältbegreppet kan ledas 

tillbaka till Max Webers religionssociologi och maktförhållandet mellan präster, profeter, 

magiker och lekmän. Men Bourdieus fältteori visar tydligare på de objektiva relationerna 

mellan positionerna, till skillnad från Weber som såg att relationerna grundades i 

socialpsykologiska egenskaper hos deltagarna: prästens anspråk på att företräda den legitima 

tron och profetens anspråk på att företräda den ursprungliga och sanna religionen etc (Broady 

1988: 79). Bourdieu menar att positionerna inom fältet är förberedda och att sociologens 

uppgift är att kartlägga strukturen och spelet som leder fram till fördelningen av de olika 

positionerna (Broady 1998: 79). En fältstudie av kultursidorna bör således inte endast peka ut 

vissa skribenter som ”präster”, vilka företräder en populistisk syn på konst, och ”profeter”, 

försvarare av egennyttig och ”elitistisk” konst. Istället bör fältteorin visa på de strukturer som 

bestäms av skribenternas position inom fältet och relationer till andra kulturfält, 

kulturinstitutioner, kulturpolitiken etc. Detta var något Broady & Palme undersökte när de 

kartlade litteraturkritikfältet i början av åttiotalet, vilket jag återkommer till längre ned. 

Bourdieu undersökte en mängd olika fält med hjälp av fältteorin. Han utformade teorin på 

sextiotalet i mötet med det kabyliska folket i Afghanistan. Han upptäckte där hur vissa seder 

och bruk tydligt är knutna till familjens anspråk på att upprätthålla en viss position och sin 

heder inom samhället (Broady 1988: 60f). Utbytet av gåvor, arbetskraft, döttrar med mera såg 

han som ett slags symbolisk och dold ekonomi – alltså raka motsatsen till vår syn på ekonomi 

– som skapar strukturer i samhället. För att fullt förstå och kunna deltaga i detta ”spel” måste 

man vara född inom fältet, och att påpeka för en kabyl att det rör sig om en dold ekonomi 

vore en skymf. Genom att följa sederna och reglerna för utbytet inom denna ekonomi 

ackumulerar man symboliskt kapital som är viktigt för positioneringen inom fältet.

Den tidigare forskning som jag främst hänvisar till i den här uppsatsen är Donald Broady 

och Mikael Palmes undersökning av de stora dagstidningarnas litteraturkritik i början av 

åttiotalet som ett intellektuellt fält. Det är den undersökningen som uppsatsens komparativa 
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analys inbegriper. Broady & Palme utgår ifrån ett betraktande av litteraturkritikfältet i 

huvudstadstidningarna åren 1980-82 som ett intellektuellt fält i Bourdieus mening. Broady 

skriver i förordet att det endast är en ”fingerövning, ett första försök att pröva Bourdieus 

fältbegrepp på ett empiriskt material” (Broady & Palme 1991: 89). De utgår ifrån ett 

antagande att det går att analysera litteraturkritiken som ett fält för att se vart det leder, med 

förbehållet att fältet kanhända är underordnat det litterära eller kulturella produktionsfältet. 

Vid tiden för undersökningen började Mats Gellerfelt som litteraturkritiker på Svenska 

Dagbladet, och detta betraktar de som ett inträde på fältet då han snabbt togs upp av några av 

dem som då dominerade: Sven Delblanc, Sven Fagerberg och Leif Carlsson. Vidare ser de att 

fältet vinner autonomi genom Gellerfelts referenser till annan litteratur och genom striden om 

vad som är god litteratur. Här ser de dessutom att Gellerfelt snabbt tar en dominerande 

position bland annat genom normerande referenser till framför allt de stora modernisterna 

Elliot, Joyce och Ekelöf, men också genom att upprätta allianser till andra fält och 

dominerade positioner inom dessa. De urskiljer även en strid mellan SvD och DN som 

fördjupas under poststrukturalismdebatten då de dominerande positionerna sätts på spel av 

Horace Engdahls inträde i fältet. De ser således fältliknande strukturer i sin undersökning. 

Men de ser även att fältet under åttiotalet i vissa avseenden var underordnat ett större 

produktionsfält: ”för den som vill göra insatser i spelet på producentfältet har det blivit allt 

mindre behövligt att hänvisa till konsumentintressen för att legitimera dessa insatser” (Broady  

& Palme 1991: 93). Konsumenten är således underförstådd som del i en 

produktionsfältstruktur.5 Det är som sagt denna undersökning som ligger till grund för min 

komparativa studie, och som i själva verket är upprinnelsen till hela uppsatsen. 

6. Metod

Donald Broady & Mikael Palme utgår ifrån ett betraktande av litteraturkritiken i de stora 

dagstidningarna i början av åttiotalet som ett intellektuellt fält.6 Litteraturkritik är en 

värdesättande genre och striden inom fältet borde därför handla om hur god litteratur och 

litteraturkritik bör skrivas (Broady & Palme 1991: 90). Den här uppsatsen betraktar 

kulturdebatten som ett liknande intellektuellt fält, där striden inom fältet bör handla om vad 

16

5 En förklaring av produktionsfältet ges i avsnitt 4.3

6 Se tidigare forskning



som är god kultur och hur kulturdebatten bör bedrivas. Traditionellt handlar dock 

kulturdebatterna i de stora tidningarna även om samhälleliga frågor. I en artikel från augusti 

1983 av Dagens Nyheters dåvarande kulturchef Arne Ruth kan man läsa att deras kultursidor 

ända sedan sextiotalet varit ett allt större forum för samhällsdebatter (DN 1983-08-13). Han 

lutar sig även mot en undersökning av Sven Nilsson som visar att andelen samhällsinriktade 

artiklar i DN ökade under sextiotalet från 10 till 30 procent. Ruth förklarar det med att 

författare och konstnärer är ”de humanistiska värdenas förvaltare” och att omsorgen om 

människors villkor är en drivkraft i både konsten och debatten. Arne Ruths artikel var ett svar 

på en i DN publicerad undersökning av Johan Asplund i vilken man kan läsa att 

samhällsfrågor debatterades även på de andra storstadstidningarna i Sverige under den tiden 

(DN 1983-08-09). Asplund undersökte refuserat material från de stora tidningarnas 

kulturredaktioner, under samma tid som Broady & Palme gjorde sin undersökning av 

litteraturkritiken i samma tidningar, och kom fram till att det refuserade materialet inte skilde 

sig stort från det publicerade. Min uppfattning är därför att kulturdebatten och 

litteraturkritiken redan då visade liknande tecken på att kunna vara parallella intellektuella 

genrer inom ett större kulturproduktionsfält. Jag uppfattar dessutom att kulturdebatten än idag 

präglas av ett visst samhällsengagemang. Mats Söderlund skriver i Dagens Nyheter i januari 

2012 att många kulturarbetare är intresserade av att analysera och gestalta sociala frågor och 

att de befinner sig närmare vissa sociala värden än andra yrkesgrupper (DN 2012-01-31). Han 

menar att detta bidrar till engagemanget för samhälleliga frågor i kulturdebatten. Utifrån detta 

vill jag dra en linje mellan kulturdebatten på åttiotalet och den som pågår idag. Detta för att 

visa på kopplingen mellan det med kulturdebatten parallella fält som Broady & Palme 

undersökte då och det jag vill undersöka idag. 

För att kunna jämföra Slussendebatten, som del i ett större kulturdebattfält, med 

litteraturkritikfältet på åttiotalet krävs att vissa parametrar tas fram för att kunna ingå i en 

komparativ studie. Först och främst behöver tecken på fältets autonomi undersökas. Jag kan 

inte fullt ut avgöra om kulturdebattfältet är autonomt, för det krävs en mycket större 

undersökning. Däremot kan jag se olika indicier som pekar på möjligheten att det är 

autonomt. Dessa tecken på att fältet fungerar som sådant borde nämligen i stor utsträckning 

vara normerande och värderande. Att striden om vad som är god kultur är värd att föras, vilket 

är en förutsättning för själva fältet, ser jag som en god grund för det antagandet. Det fält som 

Broady & Palme undersöker får sin eventuella autonomi genom att litteratur som recenseras 
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ges värde genom annan litteratur. ”Litteratur lever av litteratur” (Broady & Palme 1991: 95). 

Det är i sina analyser av Mats Gellerfelts litteraturkritik som de kommer fram till detta. De ser 

det som Gellerfelts önskan att fältet ska vara autonomt och de ser också att striderna inom 

fältet står som konsekvens till denna autonomi. På liknande vis vill jag därför först se om det 

finns tecken på att kulturdebatten får sin autonomi genom referenser till kultur och till tidigare 

kulturdebatter. Dessa tecken skulle stärka bilden av debatten som ett intellektuellt fält. 

Inom litteraturkritikfältet får som sagt litteraturen sitt värde genom referenser till annan 

litteratur, men Broady & Palme ser även på aspekten av vem som talar och vilken betydelse 

det har för värdet (Broady & Palme 1992: 113). De lyfter i sin undersökning fram den så 

kallade poststrukturalismdebatten och jag tänker att detta stickspår kan liknas vid det som 

kommit att kallas vänstertvångdebatten. Kulturen i den debatten kan eventuellt få sitt värde 

genom vilka som talar, på samma vis som litteraturen fick sitt värde genom vilka skribenter 

som gav sig in i striden kring poststrukturalismen. Denna aspekt blir föremål för jämförelse i 

min analys.

Jag kommer även att i analysen beröra artiklarnas varierande retoriska genrer, detta för att 

det är intressant att se på i vilken utsträckning skribenterna håller sig till den deliberativa 

debatterande genren för att tala om kulturen. Detta är dock ingen metod i egentlig mening 

utan endast ett verktyg för mig att driva min argumentation. 

7. Material

Jag har valt att genomföra den här undersökningen på ett begränsat artikelmaterial från 

vintern 2011/2012. Det rör sig om ett tjugotal artiklar, främst ur Dagens Nyheter men även 

Svenska Dagbladet, Göteborgsposten, Expressen och Aftonbladet, som ingår i debatten kring 

Slussens ombyggnad och den påföljande debatten om kulturens vänsterhållning. Artiklarna 

finns att tillgå via nätet på respektive tidnings webbplats, men jag har utnyttjat mediearkivet 

Retriever Research via bibliotekets på Södertörns Högskola webbportal www.sh.se/bibliotek.

Jag har hittat artiklarna dels genom hänvisningar i andra artiklar, dels genom sökning på ett 

urval av ledord: Slussen, Kultur, Bengt Ohlsson, Kulturvänster, Kulturslussen och 

vänstertvång. I vissa sökningar har jag kombinerat dessa ord och vissa sökningar har jag gjort 

på orden var för sig. Donald Broady & Mikael Palmes undersökning av litteraturkritiken på 

åttiotalet som intellektuellt fält, som jag har använt i min komparativa analys, finns publicerad 

i två delar i tidskriften Ord&Bild nr 4 1991 och nr 1 1992. 
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8. Analyser

8.1 Slussendebatten

Dagens Nyheter har på sin webbplats samlat de artiklar som publicerats i tidningen rörande 

Slussens framtid. Den första artikeln är från mars 2004, ett par veckor före det första förslaget  

om ombyggnaden, Strömmar, korades till vinnare. Detta vinnarförslag mötte kraftigt 

motstånd, och debatten var igång. Förslaget omformades med hänsyn till motståndssidans 

synpunkter och en ny modell presenterades 2007, då med namnet Nya Slussen. Debatten 

fortsatte dock. Det här är en debatt som har engagerat många stockholmare (och svenskar) ur 

alla sociala och politiska skikt. Att något måste göras åt Slussen verkar alla vara överens om 

och striden står därför mellan olika lösningsförslag för ombyggnaden. På politisk nivå talar 

både Moderaterna (ex. Nordin (M) och Kevius (M) SvD 2011-11-22), som är i majoritet i 

Stockholm, och oppositionen (ex. Wanngård (S) och Rudin (S) SvD 2011-11-25) om kultur 

och kulturupplevelser, men de röstar olika på förslagen om ombyggnaden. Varför debatten har 

engagerat Stockholms kulturarbetare kan man spåra i musikern och kompositören Benny 

Anderssons öppna brev till Sten Nordin (DN 2011-11-21). Han ställer där konsumtion mot 

konst som exempel: ”Tycker du att vi behöver ännu en stor galleria i Stockholm? På 35  000 

kvadratmeter. Dubbelt så stor yta som Nationalmuseum”. Andersson lyfter som alternativ 

fram en lösning som har kommit att kallas Kulturslussen, ett förslag som stöds av en stor 

skara kulturpersonligheter i Stockholm. Det var ett stödjande upprop för detta förslag som 

fick Bengt Ohlsson att skriva sin krönika i DN den 25 november 2011, vilken vi ska se 

närmare på längre ned.

8.2 Referenser som värderande tecken på fältets autonomi

Att fullständigt avgöra om kulturdebattfältet eller ens Slussendebatten är autonoma är en 

alltför stor uppgift att ta sig an i en kandidatuppsats. Det är däremot intressant att lyfta fram 

olika tecken på möjligheten att det råder något slags autonomi eftersom dessa tecken även 

säger något om debattens framställning av kulturens värde. Broady & Palme pekar i sin 

undersökning på att litteratur ges värde genom referenser till annan litteratur och att detta ger 

fältet dess autonomi. I Slussendebatten bör på samma vis kulturen ges värde genom referenser 

till kultur, till kulturella personer eller till andra kulturdebatter etc. Eftersom förespråkarna för 

Kulturslussen vill behålla nuvarande lösning i större utsträckning än dem som förespråkar det 

borgerliga alternativet är det intressant att se på hur den nuvarande lösningen omtalas av de 
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senare. När Slussen år 1935 byggdes om förra gången hyllades lösningen av den franske 

”arkitektgurun” Le Corbusier, kan man läsa i en debattartikel av Alexander Ståhle, 

landskapsarkitekt och stadslivskonsult för Slussenprojektet (DN 2011-12-24). Referensen till 

en av modernismens största arkitekter och konstnärer är ett auktoritetsargument jämförbart 

med dem som Broady & Palme spårar i Mats Gellerfelts litteraturkritik på åttiotalet: ”Elliot, 

Joyce och Ekelöf är de namn han oftast nämner, det är alltså inte fråga om snobbiga och 

esoteriska referenser utan om rättframma hänvisningar till de mest erkända och allmänt 

bekanta modernisterna” (Broady & Palme 1991: 94). Litteraturen ges värde genom annan 

litteratur. I Ståhles debattartikel fungerar hänvisningen värdeminskande för nuvarande Slussen 

och således även för Kulturslussen: ”Att den franska arkitektgurun Le Corbusier, som ville 

riva hela Gamla stan, hyllade klöverbladet 1935 borde väl ändå ge en tankeställare” (DN 

2011-11-24). 

På liknande vis är det intressant att se på referenser till annan kultur i den direkta kritiken 

mot förslaget Kulturslussen. Bengt Ohlsson gör flera värderande referenser som har en 

förlöjligande effekt. Han använder exempelvis följande koppling i sin kritik av vad han kallar 

ett ”gott vänsterförslag”: ”Det enda som egentligen saknas är att Ville, Valle och Viktor dansar 

in med tvärflöjterna i högsta hugg och förklarar hur allt hänger ihop” (DN 2011-11-30). Detta 

är samtidigt en diskursreferens till barnprogram under sjuttiotalets kulturradikalism där även 

Staffan Westerberg, som en del sextio- och sjuttiotalister hävdar har förstört deras barndom, 

ingår.7 Kopplingen till socialistiska barnprogram, som vänsterfostrade Ohlsson förmodligen 

växte upp med, skulle i en helt annan kontext fungera som positivt värderande men framstår 

här mer som en förlöjligande uppgörelse med en bild av något slags förtryck som Ohlsson vill 

anklaga vänstern för.

8.3 Det kulturella kapitalets växelkurs

Om kulturdebatten handlar om kultur bör den som har mycket kulturellt kapital ha en bra 

position inom fältet. De med mindre kapital som försöker omstörta fältets struktur bör av 

samma anledning slås ned av de dominerande inom fältet. Erik Helmerson skriver på 

ledarsidan i DN den 15 december 2011 på tal om Slussendebatten om de intellektuellas roll i 
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vänstersympatier (DN 2012-01-23).



debatten nu och för tjugo-fyrtio år sedan. De namn, bekräftar han, som Bengt Ohlsson i sin 

krönika den 25 november raljerar kring hade då ”ingett den största respekt. Nu tycks de mest 

inbjuda till löje ...”. Han menar att det inte var länge sedan ett upprop från de intellektuella 

togs på djupast allvar: ”[...] om Sven Wollter greppade micken lyssnade Sverige”. Enligt detta 

konstaterande har det kulturella kapitalet inte längre samma växelkurs i detta fält när det 

handlar om sociala frågor som det hade under sjuttio- och åttiotalet. 

En förklaring till detta, menar Helmerson, är att dagens yngre kulturfolk inte ”tänder en fackla 

vid Stadshuset” för att demonstrera, utan att de utnyttjar de sociala medierna i större 

utsträckning och skriver ett blogginlägg. Det offentliga samtalet har i så fall flyttats från 

dagstidningarna till de digitala medierna, och det gör att det är samma namn som förekommer 

i tidningarnas debatt nu som då, vilket kan väcka den löjefärgade misstro som Helmerson har 

noterat.

Ytterligare tecken på kapitalets specifika värde synliggörs när man ser på referenserna till 

Benny Anderssons inlägg i debatten. Här kan det vara intressant att först vända tillbaka till 

Donald Broady & Mikael Palmes undersökning där de konstaterar att personlighetens roll i 

kulturlivet är nära förknippad med de investeringar som personen gjort för att komma till den 

position han eller hon har, vilket även färgar det symboliska kapitalet. I kulturdebatter blir 

därför ”attacker mot positioner oskiljbara från s.k. personangrepp på dem som besitter 

positionerna” (Broady & Palme 1992: 116). När motståndarna till Kulturslussen ifrågasätter 

olika personers rätt att uttala sig är Benny Andersson bland dem som attackeras hårdast. Hans 

ackumulerade symboliska kapital som ABBA-medlem och kompositör har, i deras ögon, inte 

särskilt hög växelkurs i kulturdebatten.8 Bengt Ohlsson skriver om Andersson som likt ett 

”brev på posten” rycker in ”med sitt sköna skägg och klämmiga dragspel” (DN 2011-11-30), 

och i en artikel i Metro säger moderata borgarrådet Regina Kevius att Andersson gärna får 

”presentera ’Money, money, money’ i ställe. Det är lätt att vara musiker och tycka till om 

stadsbyggnad, men vi har faktiskt haft experter som jobbat med detta under 20 års tid” (Metro 

2011-11-29). 
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8.4 Inträdet

Inträdet är namnet på Donald Broady och Mikael Palmes undersökning av litteraturkritiken 

som intellektuellt fält på åttiotalet. Titeln syftar på Mats Gellerfelts etablering som 

litteraturkritiker på Svenska Dagbladet och de omstruktureringar av positionerna inom fältet 

detta föranledde. Utan att göra anspråk på andra likheter med deras mycket omfattande 

undersökning har jag från den här punkten i uppsatsen lekt med tanken att det går att jämföra 

Gellerfelts inträde med Bengt Ohlssons inhopp i Slussendebatten. Jag menar då inte att de når 

samma resultat, snarare tvärtom, men liknelsen ger mig en bra ingångspunkt för diskussionen 

om debattfältet.

Bengt Ohlsson har jobbat på DN sedan 1983, först som rockkritiker och sedan 1988 som 

krönikör. Det var som krönikör han 2011-11-25 med bloggartikeln ”Mappen kom från 

Kulturslussen” gav sig in i debatten om Slussen.9 Krönikan handlar om hur alla namn på 

listan över de kulturpersoner som stöttar Kulturslussen får honom att känna ”armen vriden allt 

längre upp på ryggen” och han raljerar över förslagets olika formuleringar. 

Första repliken kom från Marianne Lindberg de Geer som beskyller honom för populism 

och föraktfullhet (DN 2011-11-29). Ohlsson svarar dagen efter med att det Kulturslussen 

protesterar mot är ett demokratiskt beslut (DN 2011-11-30). Här är det intressant att uppehålla 

sig ett ögonblick vid nätupplagans kommentarsfält. Debatten pågår ju inte endast mellan dem 

som har möjligheten att bli publicerade, utan det offentliga samtalet och debatten är ständigt 

pågående och omsluter alla som vill vara med. Huruvida dessa debattörer tillhör 

kulturdebattfältet eller ej är ett ämne för en separat uppsats, men i kraft av att vara 

produktionsfältets publik som är med och skapar kulturen är de viktiga att ta hänsyn till. 

Bland dem som hyllar artikeln i kommentarsfältet märks Rebecca Weidmo Uvell, nybliven 

krönikör på Aftonbladet Debatt, som skriver att om Ohlsson inte redan hade skrivit ”de 

skojigaste liknelserna och formuleringar[na]” hade hon gärna själv skrivit en krönika om 

Kulturslussen; en bekräftelse från en kollega som definitivt är med i kulturdebattfältet. 

Ytterligare en anledning till att jag nämner kommentarsfältet är att dessa nämns i två 

repliker på Ohlssons artikel. Sisela Lindblom, som skriver att det ”verkar vara Ohlssons 

uppgift i samtiden, en satir över folk som försöker engagera sig”, noterar att det i 

kommentarerna är många som är ”med på noterna och hurrar över att Bengan klämmer åt 
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kultureliten” (DN 2011-12-19), och får stöd av Malin Ullgren: ”Liksom Sisela Lindblom i 

måndagens DN undrar jag varför så många applåderat så ljudligt åt Bengt Ohlssons 

utbrott” (DN 2012-12-21). Viktigt att påpeka är Erik Helmersons artikel på ledarsidan den 15 

december, som lyfter fram den minskade respekten för de intellektuella, vilket Ohlsson ger 

prov på i sin krönika, som fördelaktig: ”Nu måste kultureliten skärpa sig” (DN 2011-12-15). 

Bengt Ohlsson, som tidigare har hållit sig till det hans position som författare, 

musikkritiker och krönikör föreskriver, gav sig således in i debatten för att utmana andra inom 

kulturdebattfältet med större kapital. Detta ska dock inte ses som ett egentligt inträde i fältet, 

jämförbart med det Mats Gellerfelt gjorde, men eventuellt som ett första försök.

8.5 Kulturvänstern

Den fjärde januari 2012 publicerade Dagens Nyheter en tre-sidig artikel av Bengt Ohlsson 

med titeln: ”När ska det röda rinna av kulturens fana?”. Överskriften på kulturdelens första 

sida är ”Måste kulturen vara vänster?” och ger namn åt den efterföljande 

vänstertvångdebatten. Här har jag valt att dra vissa paralleller till poststrukturalismdebatten 

som Donald Broady & Mikael Palme tittar på i sin undersökning av litteraturkritikfältet. I den 

debatten såg Broady & Palme hur Dagens Nyheter knöt Horace Engdahl till sig för att ”utan 

att sätta fältets legitimitet i fråga ombesörja de nödvändiga omgrupperingarna” (Broady & 

Palme 1992: 113). De menar att debatten inte i första hand utlöstes av vad Engdahl sade, utan 

hur han sade det och var. På samma vis vill jag se på hur och var Bengt Ohlsson för fram sin 

kritik mot den rörelse han redan i tidigare krönikor har raljerat över. 

Först var han talar. Ohlsson är krönikör i DN På Stan och skriver på DN:s blogg på 

webben. Jag har tidigare nämnt att hans krönikor brukar stå oemotsagda, men att ett 

replikskifte utvecklades till något av en debatt efter en krönika i november 2011. När nu DN 

publicerar denna tresidiga artikel i Kulturdelen är den, med sin placering på sidan för Idé & 

Kritik, ämnad att skapa debatt. Den är ett nytt försök till inträde på debattfältet och den har 

genom publiceringen stöd från redaktionen, som i och med detta knutit Ohlsson till sig. 

Därmed har Ohlsson även givit sig in i ett fält som har betydligt högre prestige än det kritiker- 

och krönikörsfält han egentligen tillhör.10 Detta uppmärksammas av Dan Wolgers i 

Aftonbladet den 11 januari: ”Som offentligt träningsredskap begagnade sig Ohlsson av en 

politisk fråga...” och ”Det är en storslagen narcissism som nog går utanpå det mesta som 
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politiskt inlägg överhuvudtaget i svensk presshistoria, kåseri eller ej” (AB 2012-01-11). 

Wolgers påpekar därmed att publiceringen är anmärkningsvärd och att artikeln är tydligt 

politisk i denna kulturdebatt. Även författarförbundets ordförande Mats Söderlund 

kommenterar publiceringen: ”Det Dagens Nyheter gestaltar med sitt svulstiga bildspråk där 

blodet rinner av de röda fanorna är långt borta” (DN 2012-01-31). 

Hur säger Ohlsson det han säger? Det finns för varje fält ett legitimt språk och den som 

behärskar det blir lättare trodd, menar Bourdieu (1991: 120). Jag drar här även vissa 

kopplingar till retorikens tankar kring den deliberativa genre som debatten omfattas av. När 

Ohlsson träder in i kulturdebattfältet bör han lägga an en annorlunda ton än i sina tidigare 

krönikor. Han ska föra en argumentation över tre sidor och han ska försvara sina åsikter, och 

för att framstå som trovärdig krävs något nytt. Hans argument kring kulturen som vänster 

möter dock kritik som ogrundade. Nina Lekander skriver i Expressen att det ”må ha varit sant 

en stund på 70-talet, men knappast nu när sfärerna i rätt hög grad även befolkas av kristna, 

apostoliska och för den delen liberala förmågor” (Expressen 2012-01-06). Malin Ullgren 

attackerar vänsterargumentet utifrån namnlistan som innehåller personer helt utan 

vänstersympatier: ”Så varför tar man med den här listan som utgångspunkt för att hävda 

kultursfärens illröda infärgning när den är oduglig som bevis?” (DN 2012-01-23) Sven-Eric 

Liedman skriver i Göteborgsposten att Ohlssons artikel i sig inte är ”av den kvalitet att den 

borde utlösa det ramaskri som den faktiskt gjort” (GP 2012-01-21), vilket även diskvalificerar 

Ohlsson som skribent i det prestigefyllda idé- och debattfältet.

Intressant är slutligen vad Ohlsson säger. Det var budskapet som väckte mest 

uppmärksamhet och som födde vänstertvångdebatten. Ohlsson hade fått stöd för sin krönika 

på ledarsidan i liberala DN (2011-12-15) och såg kanske sin chans att vinna ny mark, även om 

budskapets politisering hotade fältets autonomi. Jag vill här återigen göra en jämförelse med 

Broady & Palmes undersökning av Mats Gellerfelts litteraturkritik på åttiotalet. I den beskrivs 

Gellerfelts etablering som litteraturkritiker på Svenska Dagbladet 1979-1980. Den 

”socialdemokratiske arbetargrabben” (Buster von Platen citerad) jobbade på tidningens 

tryckeri och blev ”bokstavligen upphämtad från underjorden” och ”klappad på axeln av 

tidningens konservativa farbröder” (Broady & Palme 1991: 91). Han kom snart att skriva 

litteraturkritik där han attackerade ”många av sjuttiotalsvänsterns ideal, […] 

’bokstavsvänstern’, ’daghemsvänstern’, ’mediavänstern’ etc” (Broady & Palme 1991: 97). 

Broady & Palme ser det inte som blott en anpassning till tidningens konservativa hållning, 
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utan de ser ”en strategi, en strävan att upprätta allianser med en rad då aktuella strömningar 

inom den inrikes- och utrikespolitiska debatten” (Broady & Palme 1991: 97). På liknande vis 

bryter Ohlsson med sin bakgrund (”Vad vänsterrörelsen beträffar har min tillhörighet varit 

total”) när han långsamt börjar vänja sig vid tanken på ”att det finns människor som inte vill 

titta på experimentteater när de väntar på Värmdö-bussen, och inte annars heller för den 

delen” (DN 2012-01-04). 

Ohlsson återvänder till exemplet experimentteater flera gånger och det blir till en politisk 

fråga. Vi kan se detta i exempelvis Malin Ullgrens svar den 23 januari: ”Att vilja verka för att 

människor som inte har vanan och självförtroendet, eller ens kunskapen om var till exempel 

teatern finns, ska få ingångar till kulturutbudet – detta avfärdas alltså som 

’uppfostrarnit’” (DN 2012-01-23). Detta som svar på Ohlssons åsikter, som måste betraktas 

som liberala, om att ”folk får leva sina liv som de vill” och att människor själva kan ”klara av 

att söka upp experimentteatern, om de skulle känna för det” (DN 2012-01-04). Ohlsson gör 

stor sak även av frågan om företagsamhet ”Många konstnärligt verksamma skulle hellre kallas 

’djurplågare’ än ’entreprenörer’” (DN 2012-01-04). Frågorna om för vem konst ska 

produceras och konstnärens entreprenörskap vände därmed samhällsdebatten om 

Kulturslussen till en debatt om övergripande kulturpolitiska idéfrågor: i vilken utsträckning 

vill vi ha fri kultur och varför? Dessa är även frågor där den nya kulturpolitiken har tydliga 

mål: kulturutövare ska i större utsträckning samarbeta med näringslivet genom utökat 

entreprenörskap.

8.6 Repliker från fältets auktoriteter

En av fältets starkaste auktoriteter som svarar Bengt Ohlsson är Sven-Eric Liedman. I hans 

replik kan man se spår av fältets autonomi, ett kulturfält där debatten kan sägas ingå. 

Bourdieu skriver att ett ”indicium på att ett fält fungerar som sådant är att det finns spår av 

fältets historia i de verk som fältet producerar” (Bourdieu 1992: 47). I kulturdebattfältet 

produceras naturligtvis kulturdebatt och inlägg i densamma och det är genom att tala om 

kulturdebatt som fältet strävar mot att vara autonomt. Detta fält är mycket gammalt och har en 

historia av motsättningar mellan vänstern och högern. Liedman menar att man måste gå 

tillbaka i tiden för att förstå bakgrunden till hela debatten mellan vänstern och högern (GP 

2012-01-21). Han tar Strindbergfejden 1910-12 som exempel på liknande strid. Den gången 

var det vänstern som ledd av Strindberg ”gick till storms mot högern” och dess dyrkan av 
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krigarkungen Karl XII. Han nämner när Jan Myrdal, Sven Delblanc, Sven Fagerberg och Lars 

Gustafsson på åttiotalet gick till attack mot medievänstern, och även Carl Rudbecks kritik av 

kulturpolitiken som väckte debatt på nittiotalet. Denna återblick på tidigare debatter ger fältet 

ett värde som en påminnelse om att striden länge har varit värd att föras. Liedman ser dock att 

den pågående debatten inte handlar om de viktiga frågorna: ”Man talar inte om kultur och 

kommersialism. Man tar inte upp frågan om förhållandet mellan kunskaper och åsikter. […] 

Man talar med kompisar om kompisar” (GP 2012-01-21). Liedmans kritik vänder sig inte 

specifikt mot Ohlsson utan till hela debatten som bör handla om saker som gör striden värd att 

föras. Jag ser kritiken som en önskan av den starkt positionerade Liedman att återupprätta de 

verkliga kulturella värdena som hör hemma i kulturdebatten. Värden som rör kultur och 

kommersialism exempelvis, något jag i min inledning berörde att även jag skulle vilja se i 

debatten.

Även Ola Larsmo går bakåt i tiden till tidigare övergripande kulturdebatter för att se på de 

faktorer som gjorde att han ”hamnade i ’kulturvänstern’” (DN 2012-01-11). Larsmo har varit 

del av kulturdebattfältet en lång tid. När Göran Greider och Björn Gunnarsson skrev sin 

artikel om ”kultursidesvärlden” (Greider & Gunnarsson 1991) fick de svar av Larsmo som 

redan då i sin artikel ”Ett pip ur sociogrammets vänstra hörn” visar vilken position han har i 

kulturdebattfältet (Larsmo 1991). Genom att gå tillbaka och se på åttiotalets journalistik och 

hur media i sin bevakning släpper verket för att fokusera på personen belyser han problemet 

med att applicera Bourdieus teori på kultursidesvärlden. Redan då såg Larsmo, på samma vis 

som nu Liedman ovan, historiskt på fältet; kulturdebatten ger värde åt kulturdebatten. 

När han nu bemöter Ohlssons indignation över kulturvänstern angriper han inte specifika 

punkter i argumentationen eller resonemanget utan ser tillbaka på trettio år av eget politiskt 

engagemang för olika humanistiska frågor som förr ansågs vara vänster, för att komma fram 

till att de nu är frågor som alla politiska partier vill äga: jämställdhet, miljön, fattigdomen i 

världen (DN 2012-01-11). Är kulturen vänster så har kulturvänstern i debatten därmed 

åstadkommit en rad stora attitydförändringar genom åren. Och detta, avslutar Larsmo, är nog 

inte ”något att vara arg för”. 

Ytterligare en person som får anses vara auktoritet inom fältet är skådespelaren Sven 

Wollter. Jag vill här först återgå till teorin kring det kulturella kapitalets växelkurs i 

debattfältet. Marcus Birro anklagar Wollter för att i sitt svar till Ohlsson ha använt ”klassisk 

härkarteknik” genom att ”klassa in ett helt gäng som dumma” (Expressen 2012-01-11). 

26



Därmed inte sagt att Wollters kapital som skådespelare och socialt engagerad socialist inte 

skulle ha något värde inom kulturdebatten. Snarare tvärtom. Att detta var det enda Birro 

kunde anmärka på i Wollters replik tyder på något slags respekt, anser jag. Han hade kunnat 

kommentera Wollters skägg och hans roll i Raskens på sjuttiotalet, på liknande vis som Bengt 

Ohlsson kommenterade Benny Anderssons skägg och dragspel (DN 2011-11-30). Jag 

uppfattar detta som att Wollters kapital står sig bättre i växelkurs än Anderssons. Nu är det 

sant att deras respektive repliker rörde olika frågor där de eventuellt kan sägas ha olika 

förutsättningar att få gehör – Andersson kritiserade stadsplanering och Wollter svarar om 

kulturens vänsterhållning – men det är ändå samma kulturdebattfält. Eventuellt har Wollter 

lyckats samla på sig ett tillräckligt stort kapital som debattör genom åren, men jag tror även 

att det finns en viss skillnad mellan de olika producentfälten: en skådespelares kulturella 

kapital är mer värt i kulturdebattfältet än ett kulturellt kapital ackumulerat som 

populärmusiker, vilket får ses som en spekulation. 

Wollter har som sagt en relativt stark position inom kulturdebattfältet. Att det just är han 

som väljer att svara Ohlsson om kulturens vänsterhållning kan bero på hans habitus: hans 

föreställning om sig själv som socialist och kulturarbetare fick honom att känna sig tvungen 

att svara. Det kan även förklara varför det är just kulturens värden och socialismens 

värderingar som han väljer att försvara. Han försvarar inte Slussen – endast då han, likt Cato, 

i sista meningen för övrigt anser att Slussen bör bevaras – och han går inte till försvar i 

egenskap av att tillhöra ”kultureliten” som Ohlsson hävdar sitter på makten. Istället resonerar 

han metodiskt kring konsten och politiken. Det tycks mig som om han levererar en bild av att 

konsten har mindre inflytande över politiken idag än för fyrtio år sedan. Jag har tidigare 

nämnt hur Erik Helmerson på ledarsidan i DN bekräftar Wollters starka ställning inom 

kulturdebatten på sjuttiotalet: ”om Sven Wollter greppade micken lyssnade Sverige” (DN 

2012-12-15). Nu skriver Wollter att konstnärer idag inte försöker ”uppfostra och läxa upp [...] 

Bengt Ohlsson måste leva kvar i någon gammal föreställning om hur det till på glada 

sjuttiotalet” (DN 2012-01-10). Ohlssons beskrivning av hur kultur är experimentteater, 

gyckelspel och flödande vin är förlegad, eller från början helt falsk. Detta är viktigt för 

Wollter att förmedla, och han borde veta.
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8.7 Medhåll

Det är fler som irriterar sig på ”kulturvänstern” och som ger Ohlsson sitt stöd i debatten. 

Marcus Birro skriver i Expressen den 11 januari 2012 att Ohlsson gjort en klarsynt analys av 

det ”kulturpolitiska läget i Sverige” (Expressen 2012-01-11), vilket är intressant då ingen 

annan i mitt undersökta material har sett detta som ett inlägg i kulturpolitiken. Men egentligen 

är det kanske just vad det implicit är, för om man ser vidare på Birros artikel märker man att 

Ohlsson har lyckats förmedla en bild av att kulturen ”exkluderar folk istället för att inkludera 

dem” och att detta är ett sätt att bygga makt på. Med denna makt, menar Birro, styr 

”kultureliten” över dem som producerar kultur: skribenter, poeter, musiker, författare osv. Ur 

Birros perspektiv skulle alltså den kulturpolitiska makten ligga hos denna ”kulturelit” och inte 

i en demokratisk kulturpolitik. Ohlsson talar även han om att den kulturpolitiska makten 

ligger hos många av dem som har undertecknat Kulturslussens upprop (DN 2012-01-04). Han 

jämför även Malin Ullgrens makt som skribent med Göran Hägglunds makt som politiker.

Både Ohlsson och Birro för här, som jag ser det, en tydlig gränsstrid mellan olika fält: 

kulturdebattfältet där striden gäller vad som är god kultur, och ett kulturpolitiskt fält där 

striden istället handlar om vad som är kulturpolitik och vem som har makten. Broady & 

Palme ser en liknande strid i sin undersökning på åttiotalet. Där är det Jan Myrdal och Lars 

Gustafsson som deltar i en strid inom andra fält än det där de står i centrum. Broady & Palme 

formulerar en hypotes:

Kanske är det så, att de som besitter mest av fältspecifikt symboliskt kapital är de som 

är sämst rustade att anföra gränsstriderna. Möjligen helt enkelt för att bättre 

framtidsmöjligheter än att agera gränsvakt står dem till buds. De däremot, som är allra 

mest militanta i gränsstriderna och som därmed naturligt nog fördelar insatserna och 

samtidigt riskerna genom att strida vid gränserna till ett flertal fält, tycks vara sämre 

rustade med det specifika symboliska kapital som krävs inom vart och ett av fälten.

(Broady & Palme 1984: 20)

Enligt denna hypotes skulle alltså Ohlsson och Birro föra dessa gränsstrider för att de 

är dåligt rustade med det specifika kapitalet för vart och ett av fälten, vilket kan 

stämma då ingen av dem äger något avsevärt kapital inom något av dessa två fält: de är 

båda författare och krönikörer och äger nog större kapital inom dessa respektive fält. 
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När de ger sig in i debatten ser de sig stå i ett betydligt mer prestigefyllt fält där ingen 

av dem äger något egentligt tillträde. Birro ger Ohlsson sitt stöd för att de båda står 

utanför. 

8.8 Debattens avtagande

Den 1 mars 2012 ger sig Dilsa Demirbag-Sten in i debatten med orden: ”Det lockar föga att 

ge sig in i en kulturdebatt” (DN 2012-03-01). Hon gör detta i en krönika i DN:s första del, 

men vi har sett tidigare att kulturdebatten inte endast förs på kultursidorna; exempelvis 

gjordes Ohlssons första inlägg i DN Påstan. Demirbag-Sten har sett att debatten har blivit 

politisk, och hon för här samma gränsstrid mellan det politiska fältet och kulturdebattfältet 

som tidigare Marcus Birro och Bengt Ohlsson gjorde (Expressen 2012-01-11) (DN 

2012-01-04). Hon kritiserar tidigare inlägg med att säga att insatserna från de ”otaliga 

skribenter som viftar så ivrigt med röda flaggan” på kultursidorna är att jämföra med 

”Bermudatriangelns betydelse för sjöfarten”, och förtydligar bilden med att kalla debatten för 

ett ”intellektuellt kalhygge”.  En genomläsning av Demirbag-Stens krönika, som får ses som 

del i debatten, visar dock snart att det saknas argument, vilket bekräftas av Lars Linder i DN 

den 2 mars 2012:

Dilsa Demirbag-Sten har helt rätt i sin krönika i gårdagens DN: debatten om kulturen 

och vänstern har snabbt blivit tämligen träsklik. [...] Det ironiska är bara att hon själv 

konstaterar det i en text där hon själv sugits ned djupare än de flesta: hundra procent 

osande angrepp, noll procent argument. (DN 2012-03-02)

Demirbag-Sten för gränsstrider från två håll samtidigt som hon förnekar striden inom det ena, 

kulturdebattfältet. Hon har inte gjort nödvändiga investeringar i detta fält och hon får heller 

inga vinster. Eventuellt försöker hon inte ens ta sig in i fältet utan nöjer sig med att försvara 

de nyliberala idéerna i denna vänster-högerdiskussion om kulturen. 

När striden inom fältet om vad som är god kultur eller kulturdebatt inte längre är värd att 

föras, och när fältet har blivit ett träsk, störtar det samman. När inläggen blir som Johannes 

Klenells i tidningen ETC den 13 januari 2012: ”Måste kulturen vara vänster? Zzzzzzzzzzzzz 

[…] zzzzzzzz…” då upphör debatten att vara debatt på samma vis som ett fält upphör att vara 

ett fält när striden inte är värd att föras. 
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9. Diskussion
I artikeln ”Ett pip ur sociogrammets vänstra hörn” (Ord&Bild nr 4 1991) belyser Ola Larsmo 

problemet med att applicera Bourdieus sociologiska metod på kultursidorna och debatterna 

som förs: ”den reducerar idéer till blott och bart rekvisita. Ur en sådan synvinkel blir det ju 

faktiskt i sig likgiltigt om man intar en vänster- eller högerståndpunkt […] allt syftar ju till att 

befästa den egna punkten i ett stort sociogram” (Ord&Bild nr 4 1991: 103). Han menar att en 

sådan analys skapar en ”von oben-attityd” om man inte samtidigt kan gå ur systemet och 

analysera idéernas och konstverkens värde. I min undersökning av kulturdebatten har jag 

försökt att göra just detta – gå ut ur systemet och se på inläggen som sådana. Jag har inte 

försökt analysera inläggen textuellt eller retoriskt utan jag har tittat på vad deltagarna säger 

om varandra. Jag har dessutom försökt se hur inläggen värderas och vad de säger om 

kulturens värde. Jag har tagit upp en del av dessa mina synpunkter i analysen, men med en 

överhängande risk för att bli subjektiv har jag sparat de flesta till diskussionen.

Av alla de citat och uttalanden jag har stött på i min bakgrundsläsning inför 

undersökningen är det några som har varit särskilt inspirerande. Här är ett av Ola Larsmo:

PS. På det Penklubbsmöte där Greider och Gunnarsson deltog i en debatt kring sin essä 

[När demokratin blev en smakfråga] reste sig också kulturchef Lönnroth och påpekade 

att han för sin del inte trodde att särskilt många ’arbetare’ någonsin kunde förväntas läsa 

kultursidor. Han för sin del tänkte satsa på tandläkare, sa han. Kring sådana uttalanden 

skulle en annan och viktigare, sociologiskt fotad debatt kring kultursidornas funktion 

som debattforum kunna starta. (Ord&Bild nr 4 1991: 103)

För vem ska kulturen göras tillgänglig? Detta hade kunnat vara en fråga i uppsatsen men jag 

ser att min undersökning snuddar vid detta. Malin Ullgren kritiserar Bengt Ohlssons liberala 

hållning till kulturens utbildande funktion: Ohlsson kallar det uppfostrarnit och Ullgren ser att 

”det här med klass och tillgänglighet, det är helt ointressant för Ohlsson” (DN 2012-01-23). 

Att människor som vanligtvis inte kommer i kontakt med kultur även ska få en möjlighet att 

uppleva för dem helt nya konstarter ser även jag som en viktig bildande funktion i samhället. 

Att alltid ge folk det de vill ha, eller tror de vill ha, skapar kunskapsklyftor i samhället. 

Dessutom skapar det med produktionsfältets kraft en likriktning i kulturen. I 1860-talets 

Frankrike gavs den enkla litteratur som lästes på det kejserliga hovet störst ekonomiskt stöd 
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och avantgardepoesin missgynnades mest. I dagens Sverige har vi en statsminister som läste 

fyra böcker av Camilla Läckberg förra sommaren. Den framtida kulturpolitiken stöps i en 

form där konsten inte längre ska vara uppsökande, utan där det är upp till var och en att söka 

upp den. I takt med kommersialiseringen i vårt samhälle får vissa konstformer och vissa 

konstnärer större utrymme, och denna konst blir då lättare att söka upp. Därav likriktning och 

förenkling – den fria upplevelsekulturen blir en kulturfri upplevelse. Här har dagstidningarna 

en viktig roll. De bör ha förmågan att kritisera rådande politisering av kulturfrågorna och lyfta 

fram de viktiga frågorna kring kulturen. Kultursidorna är en viktig del i kulturproduktionen 

eftersom de har läsarnas stöd i det som skrivs. Om debatten uteblir visas endast den ena sidan 

av varje fråga och läsarna riskerar att färgas i sitt stöd. 

När det gäller fältets autonomi finns det en viktig skillnad mellan litteraturkritikfältet och 

kulturdebattfältet i det att kulturdebatten även rör sociala och samhälleliga frågor på ett sätt 

som inte litteraturkritiken gör. Donald Broady och Mikael Palme såg en motsägelse i Mats 

Gellerfelts kritik mellan strategin att upprätta allianser med rådande politiska strömningar och 

”pläderingen för litteraturens autonomi, och för den frie, av alla intressen obundne 

intellektuelle” (Broady & Palme 1991: 97). I betraktandet av kulturdebatten som intellektuellt 

fält är en liknande motsägelse svårare att urskilja eftersom sociala frågor ofta är just politiska. 

Dessutom har striderna på kultursidorna i decennier, för att inte säga ett sekel, stått mellan 

vänstern och högern i politiska frågor. Sven-Eric Liedman lyfter fram Strindbergfejden 

1910-1912 där August Strindberg ledde vänstern i angrepp mot högerns, med Verner von 

Heidenstam i spetsen, dyrkan av krigarkungen Karl XII som den första striden (GP 

2012-01-21). Han belyser även liberalismens intåg i kulturdebatten 1980 när Jan Myrdal och 

Lars Gustafsson undrade om inte konstnärer bör leva av marknaden, och med en artikel tio år 

senare av Carl Rudbeck i DN 1991 där frågan var ”om staten med sin kulturpolitik skulle 

fortsätta att stödja läsningen av Rimbaud och hans likar. Var folk inte mogna nog att välja hur 

de ville berika sina liv?” (GP 2012-01-21). Ohlssons tankar om entreprenörskap och det fria 

valet var således inte främmande i debatten, ändå väckte de så mycket uppståndelse. 

En förklaring till det, som jag ser det, är Ohlssons bristande investeringsarbete. Han gav 

sig in i fältet för att ”testa något nytt”, förklarar han själv (DN 2012-01-04) och tror att han 

med sina åsikter ”spottar i motvind” som Lars Linder uttrycker det (DN 2012-01-05). I själva 

verket har han starka krafter i ryggen med nyliberala idéer som segel, Regeringens 

kulturpolitik som vind, och dessutom en liberal kulturredaktion som farvatten. Men de som 
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gick emot Ohlsson kommer från en annan tradition där debatten verkligen är värd att föras 

och där kultur är något värdefullt att försvara. Ohlssons bristande investeringar var lätta att 

urskilja och striden om positionerna var lätta att ta.

En annan förklaring kan vara att Ohlsson förväntades ha andra dispositioner och därför 

genom sin habitus skulle ta en annan position inom fältet. Här vill jag återkoppla till 

habitusbegreppets likheter med subjektivt ethos.11 En person som förväntas ha ett visst ethos, 

i form av moralisk karaktär, välvilja och förstånd eller kompetens, förväntas även handla 

utifrån dessa egenskaper. När Ohlsson intar en annan position och handlar utifrån ett ethos 

han inte förväntas ha, skapar det förvirring och oförståelse. Försöket att röra upp strukturen på 

fältet misslyckas till viss del då de starkast positionerade deltagarna återställer ordningen 

genom att visa vad striden inom fältet egentligen går ut på. 

Frågan är nu om den här debatten var ett undantag eller om kultursidorna visar upp en mer 

liberal sida nu än på åttio- och nittiotalet. Jag har berört Jan Myrdal och Lars Gustavssons 

undran 1980 om inte kulturen skulle leva av marknaden, och Carl Rudbeck som 1991 

ifrågasatte statens kulturstöd och om inte folk var mogna själva att välja vad de ville se. Som 

jag ser det var dessa frågor i opposition mot rådande kulturpolitik då, och därför kunde de 

skapa debatt. Nu är det snarare opportunt att lyfta frågan om människans fria val av kultur och 

de starkare banden mellan näringslivet och konsten. En större komparativ analys skulle kunna 

undersöka om det fanns reaktioner på åttio- och nittiotalen som visade på en ovilja att ta 

debatt. Det är svårt att debattera när ”alla är överens” konstaterar Erik Helmerson på 

ledarsidan i liberala Dagens Nyheter, men han menar samtidigt att ”det är roligare att läsa en 

kultursida idag än det var år 1981” (DN 2012-01-24). 

Men är det då en debatt när alla är överens? Jag kan inte se att alla är överens; Ohlsson har 

fått medhåll och mothugg. Den stora skillnaden nu från 1981 är att kultursidorna inte längre 

är vänster. Ohlssons debattinlägg var inte radikalt på samma vis som Myrdal & Gustavssons 

då. Nu är politiken nyliberal, kommersialismen har letat sig in i kulturen och Bengt Ohlssons 

inlägg fungerar som pamfletter för en ny kulturpolitik.
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10. Slutsats
Vad händer då när alla är överens, när debatten har blivit ett träsk eller när inläggen har blivit 

pamfletter för en nyliberal politik och läsaren samtidigt har svårt att skilja mellan krönika och 

debattinlägg? Jag har hävdat att kulturdebatten ger kulturen värde, på samma vis som 

litteraturkritiken lyfter fram litteraturens värde, genom att det som är viktigt att tala om är 

kultur och hur debatten bör föras. Om debatten upphör är frågan vad som händer med 

diskussionen om kulturens värde. Då kommer tolkningsföreträdet ligga hos ett fåtal som, likt 

Bengt Ohlsson, får stort utrymme i dagstidningarna och på internet för att säga sin mening. 

Att bortse från vad som står på tidningarnas kultursidor är att ”strunta i en dimension av den 

demokratiska opinionsbildningen” skriver Greider & Gunnarsson i Ord&Bild nr 3 1991, och 

att inte debattera och ifrågasätta vad som skrivs är därför förödande för demokratin. Eftersom 

kultursidorna dessutom ingår i ett kulturellt produktionsfält och det som står i tidningen i 

förlängningen är med och bestämmer vilken konst som ska produceras är denna debatt oerhört  

viktig att föra. Sven-Eric Liedman efterlyser en debatt som handlar om kultur och 

kommersialism, om kunskap och åsikter, en debatt som lyfter fram de egentliga värdena. 

Istället tycks debatten handla om vem som har rätt att uttala sig genom en egen strävan att få 

en plats i kulturdebatten. Det tycks handla om att angripa dem som företräder traditionella 

värden, och angreppen skiljer inte på person och position. I dessa attacker framställs kulturen 

som elitistisk, rigid och världsfrånvänd. I en tid där diskussionen handlar om att staten ska ha 

mindre ansvar för kulturen skapar detta även försämrade förutsättningar för kulturen att klara 

sig i kontakten med näringslivet. Jag kan inte se att konstnären kan fortsätta att skapa fri konst 

om uppfattningen är att den utgörs av experimentteater som ska tvingas på folk.

Kulturpolitiken är på väg att forma en ny syn på konstnärskapet, faktiskt även konstnärens 

syn på sig själv, och detta är något som debatten bör handla om. I takt med att konstnären blir 

upplevelseindustriarbetare blir det han skapar hänvisat till att passa ett allt mer kulturfrånvänt 

näringsliv. Det kommer då i slutändan att handla om att skapa en kulturfri upplevelse istället 

för en fri kulturupplevelse.
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