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Förord

värderaochuppdragDemokratiutredningens ärEtt att summeraav
demokratiforskning,ochdemokratiutredningarde årens ettsenaste

skä-dedemokratin.samtalet Avoffentligadetstimulera omannat att
medverkatdemokratiforskare våraåtskilligaredanharlen

debattoriente-fleralandet liksom våraiitemaseminarier avruntom
till.kommitbokenden härhar ocksåskälensmåskrifter. derade Av

forskarehundradär drygtböckerhärDet är etttrettonen av
denaspekterbelyser olikaoch humaniorasamhällsvetenskapinom av

verksamma inomFörfattarnautveckling.folkstyrelsenssvenska är
VetenskapligaArtiklarnasämnesområden.vetenskapligadrygt tio

kollegorförfattarnassäkerställtsvanligtviskvalitet har attgenom
forskarseminarier. Deför institutionernasdemgranskat inom ramen

har dessutomvolymenden härförfattarna till sammanträttflesta av
särskilda seminariervarandras idiskuteraförgångernågra texteratt

ordförandeskap.Johannessonsprofessorunder Lena
deneftertillkommit genomgångharForskarvolymerna aven

och hög-universitetforskningdemokratirelevanta pågårsom
forskningslägetredovisaombettshardel forskareskolor. En att

harAndraavslutade studier.nyligenpågående ellersinajämte egna,
forskningenområdengenomföra studier inomfått uppdraget somatt

TackkunskapbehöverDemokratiutredningeneftersatt om.men som
harbidragockså lämnatombeddablivitallanästan ettatt somvare

kun-ifrån fullständiga exponering våralångtbreda,denna än avom
deldetforskarnamöjlig.blivitdemokratin Attskaper ensomserom

samtaletoffentligaför detunderlagyrkesroll leverera ärsin attav
skulleforskarna sittaförtillfredsställelse.med Intevärt attatt notera

infallsvinklarteoretiskaderas olikaförmed allainne Men attsvaren.
samtaletpolitiskadetkanske kanverklighetsbilderoch göra mer

komplicerar.mångfaldnämligeninsiktsfullt. Det är somen
medkunna läsasskadessaFörhoppningen är texterattnu

förfat-betyderforskarsamhället. inteutanför Detbehållning även att
"skrivabad dem såorsakssammanhang. jagförenklat Mensvåratarna

ämnesområdenandraforskareför bara inomläsbarblir inteatt texten
krävakan viss åter-medborgare.allmänbildad Dettaförävenutan en

ochSärskiltinomvetenskapliga svårajargonger.hållsamhet med
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FÖRORD

komplicerade tankegångar kan behöva pedagogisknågot störreen
vanligt.änomsorg

Demokratiutredningens ledamöter har inte ställningtagit till upp-
innehåll. författareVarje själv för innehållet i sittsatsernas ansvarar

bidrag.

Demokratins estetik

gigantisk landskapsvävEn enda ansikte. Halvfransktutan ett
inbundna eller slarvigt hopbuntade protokoll från fjolårets fullmäk-
tigesammanträdenJ leende ansikteEtt rockslagsmärke. Ettett

eller galleria. valaffisch medEn sportbil. Rappandetorg en en
invandrarungdoman kyrkokörEn Lundell tisdagkväll.övar Etten
stadsbibliotek böcker Stark.Siggeutan av

förstå hur folkstyrelseKan dechiffreramår dessman en attgenom
estetiska innehåll och konstnärliga uttrycksformer löd den all-Så

frågan den här bokens förstidé föddes.Vimänna ville bakomnär
den formella demokratin och sådana beslut vanligen utreds, dis-som
kuteras, klubbas, verkställs och utvärderas. Vi önskade förstå vår
demokratis styrka och svagheter läsa bl.a. dess arkitek-attgenom av

mötesplatser, musik, och bilder.tur, teater
JohannessonMen Lena det finnsinte demokra-någraattmenar

tiska bilder därför deras betydelser beror det sammanhang däratt
de tolkas. Däremot hon det finns odemokratiska bilder,attmenar

gestaltar anspråk makt och skrämmer, hotar eller förlöjligar.som
Bilder disciplinera och underordna. Bilder inteattsom avser som ger
individen någon träffarautonomi henne direkt. Demokratinsutan
bilder andra sidanå kan aldrig tvingas dockDe slättpå. står sig i
uttryckskraft jämförelsei med anti-demokratiska bilder.

demokratisynpunktFrån Johannesson därförLena oroadär över
dragvissa i samtida konstnärskap. Medan konstnärer tidigare tiller-

känts tämligen unik profetisk funktion med tillhörande fri-en stora
hetsgrader tillerkänns andra yrkeskårermånga inom expressiva
medier dagi liknande immunitet. emellertidDetta djuptären pro-
blematiskt, eftersom konsten tenderat avintellektualiserasatt
grund onåbarhetsin samtidigt konstinstitutionenav som massme-
dialiserats. påverkarDetta konstens förklaringsvärde, vilket kanman

frågai hur konstnärernas annektering Våldet också legiti-se om av
det för publik. alla, sådan förförståelsen,För harstörre ärmerar en

till individuellasin hållning och skallrätt inte utkrävas ansvar.
individualismDenna utvecklas paradoxalt inom förnog ramen en
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ocksåpositivistisk moralism. Visa någrakvarlevande Genom att
idrotts-mötesprotokoll,rockslagsmärken,uppseendeväckande en

Johan-programskrifts bildval åskådliggörochsmyckningstjärnas en
demokrati.ofta tecknensde smånesson

partipolitiskabestämdaofta för alldelesocksåBilder exploateras
valaffischernaGötblnnd analyserarsyften. AnetteMen när note-t.ex.

stäl-medborgare och medborgarskap.bilderhon frånvaron Iav avrar
reklammakarnahamnar knäet såhon ilet partiernanärattser

domi-tänkandet målgrupperorienteradekommersiellt ihotar det att
vadkontaktskapar detbildframställningen. Möjligen mennera -

problemväljargrupperskan politiserahänder sedan Bilderna vissa
och medborgare.mellanetablera samtal partieroförmögnaär attmen

demokrati-centralaoch delaktighetSynlighet, tillgänglighet är
nämligen ocksåbetydelse. kanvärden. Bilderna inte Deär utan
och deras livssitua-osynliggöra medborgargrupperanvändas för att

samhälleligaestetiska ochhar studerat detErikssontion. Yvonne syn-
funktionshinder, häromåretharliggörandet konstnärer exem-somav

utvecklingsstördamedkatalogplifierat klädfirman Bennettonsav
konsthisto-artikelredovisaroch sommarkläder. i sinbarn i vår- Hon

med konstnärersamtidshistoriskaliksom intervjuerriska analyser
det verkli-hur sällan dekonstaterarkonststuderanden.och Hon som

anspråkhur ofta andrafår föra talan,handlar sin göregenomgen
får värde justderas sitt attegetrepresentanter, genomatt vara

marginaliseraderedanmarginaliserasDärmedexploatera dem. grup-
tillfällenfår färreinnebörden alltytterligare med attatt om-per

ellerifrågasätta värderingar ifördomar, våravåra tränapröva ettoss
människorsutifrånkännemärken: toleransfrämstademokratinsav

lika värde.
Även och skikta, konstaterarsärskiljamusiken kan stigmatisera,

musikalitet.demokratinsGrandin bidragsitt HaniIngemar om
politiska musikdoktriner.och olika slagsslags musikbeskriver olika

deninför musiken,beslutsfattarna kluvnademokratiska stårDe ty
därföroch kanenhetlig intefångas lätt.låter intesig inte så Den är

olikakulturpolitisk fråga. har institutio-avgränsadtill Dengöras en
kraftigt varierandevillkor, liksomproduktionstekniskanella och

rebel-tämjande medandelpolitiska innebörder; ärär annat meren
funktiondemokratiskmusikenbåda fallliskt i utövar storenmen

kritisk granskningsvårfångad.värdeoch har i just Iattett envara
musiken, hävdarförhålla tillhur forskare försöker sig Gran-också av

samtidigtfinkultur och masskulturbåde förmusikendin står menatt
deltagande ochvardag,identitet ocksåbara fashion" ochinte utan

konsu-fåtal producenter ochsammansmältning ett en massaav
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där märkligt både eliterna och folket deltar.mötemeriter, ett nog
Medan Grandin skäl för bort från kulturbegreppetsatt styrager

försnävningpotentiella Skarin FrykmanBirgitta kul-itar avstamp
turbegreppet. artikel ytterligareHennes skäl för distanserager att
kulturdiskussionen från kulturpolitiken. Med hjälp FN/av
UNESCO-rapporten skapande mångfaldVår honvisar barainte
hur det för politiken hanterasvårt kulturen också de riskerär att utan

kulturpolitiken,uppstår med bästa syften, sökernär änsom om
bemästra kulturen. beslutsfattare försökerNär antingen politiseraatt
eller avpolitisera kulturen kan dess inneboende paradoxer, dynamik
och komplexitet lätt förlorade. kanske nihilistisktDen rotade
rädslan ställninginte kan föra med sig andra, eller min-att ta att mer
dre medvetet värderingspräglade förfångtillöverexpertgrupper tar -
för den kulturella mångfalden. Vad kring skapandeVårprocessen
mångfald Skarinvisar, Frykman, hur lätt det de vack-är ärmenar att

intentioner omvandlas till de plattaste rekommendationer. Kanraste
det bero förrädsla mångfaldenjustrentav en

Synliggörs exempelvis folkstyrelsens motsättningar våraegna
där historia dokumenteras Stefanvår Bohmanmuséer, attmenar

Östeuropai inför val mellan fyrastått förstörastrategier:man ett
lämningarna, okommenterat inlemma dem det kollektivai minnet,
omkoda till innehåll eller betrakta dem kultur-positivtnytt ettsom

Diskussionen har bäring kulturarv, särskiltvåra i mäng-arv. ett
kulturellt samhälle, där rädslan för främlingskap ligger lur.3 Men
frågorna aktualiseras också skall bygga lokala ochmuseernanär
regionala identiteter inom nationalstatens Skall dessa muséerram.
försöka neutralaså möjligt eller ska de tydliggöra devara som par-
tiska värderingsgrunderna

Tvekan gestalta konflikter kan slå vad Vest/øeimi Geir i sinöveratt
analys norska folkbibliotek kallar det instrumentalistiska missta-av

samtidshistoriska analys hurHans visar bibliotekspolitiken kor-get.
responderar övertolkar samhällsutvecklingen. Hanmot, snarast
skildrar historiskt mycket mäktig pakt mellan folkbildningen stat,
och folkbibliotek med relativt kulturpolitisk frihet, där livs-storen
världens och helhetssynintressen bildningsfrågorna ofta tyd-var
liggjorda också i frånpraxis. 1970-talet genomgick deMen norska
biblioteken systemskifte där utbildningspolitiska ochsnävare,ett
kommunalekonomiska intressen och kom Kun-synsätt över.att ta
skapen förlorade egenvärde.sitt skulle den bevisaNu sin Dessnytta.
roll institution för kritisk offentlighet och meningsbä-som en ett
rande samtal goda grunder, ifråga. institutionernaInte såsattes, att
kan debatter samhällsinstitutionerersättas öppnautanav men som
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försvagas förutsätt-instrumentellabehöver legitimera sininte nytta
första handbiblioteketsamtal. iför offentliga Fråganningarna om

demokratiskeller principunderordnasskall systemintresse ärett en
Vestheim.fundamental, anser

Ungefär karakteriserarskådespel folket.sedanbröd, såFörst
skulle bliKulturenkulturuppfattning.arbetarrörelsensTomas Forser

kva-skulle tillsedemokratisk kulturpolitikegendom. En attmansvar
kri-dennafolket. naivitetnådde helalificerad konst Det mot somvar
kul-alla ambitioner1960-talet,undertiken in etttrots varsattes som

skulle kon-aristokratisk modernism.klassamhälle,turellt Men nuen
Huvudsakengälldeavmärkvärdifieras. minstinteDet teatern.sten

sådanhävdasanalysmed vad.alla nåddes, inte ForsersI att enattvar
innebär kvantitet prioriteraspraktiken lättiprioritering attsom

kulturpolitiskt lederbarabekostnadkvalitetens inte spårär ett som
Även kontraproduktivt;detdemokratiteoretiskt kanvilse. vara

också konstbehöverdemokratin somen

fördelaktighet,skyraristokratiska hållningar,...väljer argumenterar
behöverefter demokrati. Sanningenoch frågeteckenojämlikhet sätter

all-ofta heller ingendemokratisk och det inte. Konsteninte ärärvara
ochför partikulära, det egensinnigaplats detmänning per-utan en

sonliga.

välheller särskilt sinalyckadeskulturpolitik inte uppnåårsMen 1974
Varför kan intedet undrarmål. Vad beror Lena From.kvantitativa på

ellerteaterpaket tillsäljaframgångsrikt Operanbussbolagen lika
underhållningtillGöteborgStadsteatern privatteatrarna varsi som

Kanske förkulturupplevelsebehöverförvisso inte sämre attvara
kan fördraerfaren teaterbesökarebararisker;villinte någrata enman

kankulturen egentligen nåföreställningar.dåliga inteHon atttror
Ändå stimulerarhon vad detstorpublik. försöker är res-somseen

kulturlivet.organiseradedeltagande detbredare ipektive hämmar ett
dags-kulturjournalistikvillkoren för inomundersökerHon närmare

diskuterarlokaltidningarnaädå någraoch Honnärmastpressen
överskrida deframgångsrikt försökt givnaexempel hur man

disku-ochhittatoch bl.a. IT sätt att presenteranyagenomramarna
välja kulturutbudet.hjälp medbehöver iMedborgarnakultur. atttera

Wikströmfokuserar i sittpotentialer TomasdemokratiskaPlatsens
parlaments-vallokalerna ellerdåbidrag. inteavslutande Han menar

mil-vardag utspelarplatserna där sig,de andrabyggnaderna vårutan
ochstrandentrapphuset,medborgare:därjöerna möts torget,som

förhoppningen detharoch skyskrapan.festivalenkontoret, Han att
följas ocksåför platser kommerförnyade intresset störreatt enav
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vetenskaplig uppskattning och redskap förrummetav som ram sam-
spel och delaktighet. utgångspunkt den platsbundnaHans är rör-att
ligheten lösts såväl de fysiska den elektro-transporternaupp av som
niska utvecklingenå betyder dockDet den lokalainte gemenska-att

förlorar betydelsefsin behovTvärtom, närhet ochvårtpen av
kontakt kanske Också därför behöver förväxer. mötasattrum
bortom det förutsebara, uppenbara och avsedda. skrymslenasiDet är
mellanrum demokratin levs och återskapas, Wfikström.menar

betyder dockDet i sin ingalunda Wikström negligerar detur att
särskilda demokratiska betydelse. kan bara jämföraVi denrummens

förväntansfullalitet och högtidliga finnsstämning vallokalisom en
med särskilda bås och för valhemlighets skullvårurnor septem-en
bersöndag med de vanliga kölappsautomater denmöter post-som
röstande augustieftermiddag rusningstid.i Onekligen olika slagsen
demokratiska estetiker.

Erik Amnä

Piuwnidsekreterare

Noter

Jfr Anders Björnssons bidrag skyddadeDen demokra-1 provinsen essäen om-värde och värdighet,tins småskrift SOU17 1999:22.nr
Sernhede, AlienationOve: realityNation2 nationalityour my om- -uanförskap, demokrati och motståndskulturer bland invandrarmän detiunga

forskarvolymSverige", folkslyretvår VI Det SOU 1999:93.nya unga
Jfr småskrift Demo/eratinsförgörarevår3 SOU 1999:10.
Jfr Weibulls och Karl-ErikLennart Gustafssons analys bl.a. lokaltidningar-4 av

utveckling forskarvolymi Politikensvår medialiseringIII SOU 1999:126.nas
deSe Ellegård,Kajsa Elin Wihlborg och Klein5 Kajsaäven itre uppsatserna av

forskarvolym demokratinsITiVII tjänst SOU 1999:117.
Ulla Herlitz artikelSe Bygdens6 forskarvolymorganisering i Civilsam-även VIII

häller SOU 1999:84.
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symbol-Demokratins
självbildbild ochrum:

JohannessonLena

frågorTvå omöjliga
demokratiska bilderdetFinns-

Nej.-
denbetydelse hög gradinnehålletsfråga bilder hänger ii om

värderingsmiljöndettolkningsramen.kontext Så är somsom anger
entydigtför bild skall kunnademokratisk,måste att ges enenvara

demokratisk bestämning.
från betraktasPablo målningExempel GuemicøPicassos 1937

för denbaratids demokratiska Menvår apoteoser. somavsom en
och denohierarkiska berättarrummodernismens som seraccepterar

riktningslösavåldetsrimligsplittrade återgivningvisionen avsom en
deminbördeskriget.också spanskaframfart och därmed För somav

obegripligt målningenformspråkupplever modernismens är ettsom
odemokratiskauppfattaskulturellt hinder kan somsom

Fotografi och bild-bildenDemokratinsExempel Utställningen
kommu-vardagslivetsotaliga exempelefter apartheidkonst visar

ellerheroiskamiljöer och sällan Mennikativa gester.arrangemang
estetik ellerförbilder pläderar vissdessa inte gemensamtettsortsen

ochfår läsa demformspråk. inramningenDet rättär attosssom
identifiera ideologiska hållningderas

omöjlig.naturligtvisställde inledningsvis DetjagFrågan är
ställer den raktemellertid,semantiskt jagintressanta är mot-att om

Således:rimligtfrågan kan jag rättettsatta svar.
bilderdet odemokratiskaFinns-

Ja.-
alltidbildstrukturerformer ochparadoxalt finns det somnog

axialitet,slutenhet,maktanspråk.uttalar Genom stränggenom

11



DEMOKRATINS SJÄLVBILDSYMBOLRUM: OCHBILD

överväldigande proportioner, bygga nedärvdagenom attgenom
kraft- och maktsymboler fascesknippetsvastikan, och lik-såsom
nande, framför allt skrämsel, hot och för-men genom genom genom
löjligande.

formen kan uttala makt ochOm dominans, varför kan den då inte
också inge känsla delaktighet, jämställdhet, människovärdeoss en av

kan former lugn förmedlaVisst inge och känslor trygghet.oss av
det demokratiska problemetMen jämställdhet, delaktighet,är att

omtänksamhet och respekt hållningar förutsätter individensär som
självständighet och fria val. Och det bara hotets, våldets och förfö-är
relsens bilder, kan individens valfrihetsig och försökasätta översom
domptera människor. förDetta dem fixerad ochutsättaattgenom en
optimalt suggererande mental siktpunkt.

kan däremot aldrig med maktmedelMan framtvinga medmötet
det demokratiska tilltalet, hur mycket detta finns åskådliggjortän
och ligger tillgängligt kultur jfri exempelvår 1. Detta är ett av
demokratiernas förmedlingsproblem goda och välfunge-Detstora .rande bara finns och hälsan still jfrtiger exempel det2. Det är när
destruktiva eller manipulativa uppkommer, frånvaron dema-som av

kraftgogisk deti alldagligt goda uppdagas.

åtbörderHistoriens

Vilken grad retorik kan den goda övertalningen då tillåta sig, innanav
den slår demagogii och maktanspråk skulle skildraNär Goyaöver
det våld de fattiga spanska bönderna för franskadensom utsattes av
övermakten, fann han arkebuseringsplutonens fusiljerare aldrigatt
skulle det osynliga kors denrå skapar medi vittsom unge mannen

hjälplöst uppspärrade famn.sin virtuella korsfästelse föreDenna
döden och kors, med alla diagonalers just imöteutan mannens
hjärta, samlande och alla begripligså kulturell kodså justär en av att
denne bonde aldrig kunnat dö bort det kulturella minnet.unge ur
Korsfästelsens och oskuldens starkare vapenmaktens.äntro var

de lyckadesFrancisco iAr/eebuseringen denGoya maj3 18141808
med det konststycket åskådliggörasvåra demokratisk grund-att en
fråga: det estetiskt balanseragår våldets demagogi trovärdig-att mot
hetens talande enkelhet detta lyckades bara inlevel-Men storgenom
seförmåga, distans och skicklighet: anspeladeGoya givetvisstor

korsfästelse dennaKristi i också arketypen denscen, attmen som
sträcker händerna blottar och både nåbarsig sig och sårbar.görupp

12



LENA JOHANNESSON

utslagsgivande dettavisuella värden iVilket dessa varit mestsomav
aldrigfall, kan kanske avgöra.

månghundra-rörelsenden demokratiskahar ocksåVisst anammat
samling kring demokra-koder, kan uttryckatecken ochåriga som

fri-frygiskakan tänka dentiska principer. Man mössant.ex. som
den till trohets-broderskapsemblem,hetssymbol, handslaget som

anti-atombombrörelsens triskeleuppsträcktaoch edsvärjning armen,
symboler vanligen hardock dessa sittProblemet är ävenatt upp-etc.

eller dogmatiska,och totalitärasamhällstyper varithov i system som
historiska kontext.deras totalabegränsar viljavilket vår att anamma

Delacroixs mål-fungerarvälvillig förhandsinställningMed Eugeneen
ikonfrån den demokratiskaFri/øeten barrikadenpåning 1831, som

våld tillåtetharbara premisserna,den Men ärär. attaccepteratom
får vidare segergudin-illdåd levaoch den franska revolutionens iatt

bära den frygiskaamazongestalt och bruketi Dåmössan.attnans
med attack raktformspråket,ryckas med sinkan ut motsomav

bildformlerbarrikaden, de suggestivaoch är mesten avoss upp
hängivenhet.för uttrycka uppbrott ochhar skapats attsom

förhjältebilden.den typiskaanti-hjälten inteDetSverigeFör ärär
för his-samlingsnamnBellman så mångastårinte poeten somsom

KarlssonKronblom ochklurige outsidern ochdentorier 91:anom
populärkulturelladettafolkkära. Märkligtfortfarande så ärär nog

HAdolfsmed konstens: Wahlboms Gustavsamstämmigtmönster
tolftesli/efiird, ErikKarl dendöd vid Cederströms RosensLiitzen, von

död MdlarensHellqvists dy.och påSten StureXIV jämn Persson, :s
lyfternationella ikonermäktigadet svenska historiemålerietsalla-

förlorarens heroism,fram inte segrarenså

små gestiksocialatecknensDe

socialfilosofen Neurathösterrikiskehela liv lär den OttosittI Vuxna
formel för begreppethur begripligefter lösningha strävat enen

infor-Neurath bakommänniska skulle isotyperna,ut. var mannense
offent-för kommunikationmationssamhällets visuella kodsystem i

erfarenhethar allaflygplatser, sjukhusliga miljöer V1såsom avm.m.
vidde resväskornanödutgången,dem. springer tvåMannen motsom

mansfigu-respektivestillastående kvinno-bagageinlämningen, de
säkerhetsbältenelleröverkorsadetoalettdörrarna, cigaretterrerna

både etiskt och kun-emellertidNeurath betraktade det4 ettetc. som
kunde konstrueramisslyckande, hanskapsteoretiskt inte ettatt

kundeochendera eller kvinnatecken betydde ståinte sommansom

13
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Figur 1a,
arbetslöse symboli-Den

tyngd gestaltsems av en
med händerna fickorna.i

människaBegreppet
uttrycks tecknet man.av
Exempel Gerdpå Arntz
och enrathsOtto N isotyper
för Symbol Dictionary,
1928-1940

706

för båda delar och för barn. han vände och vred detHur änt.o.m.
såväl antropologiska varseblivningspsykologiska problemet, blevsom
det den byxklädda varelsen entydigast kunde uttrycka tecknetsom
människa. bFig. 1a,

Neurath socialdemokrat fickoch tidigtOtto uppdrag inomvar
statsförvaltningen områdeninom bostadsplanering ochsom sam-
hällsekonomi. ledandeTrots ställning den filosofiskasin inom
Wfienskolan utvecklade den logiska ägnade hanpositivismen,som

folkbildningsfrågor.intresse bestående resultat dettaEttstort av
han bildalbumetsi och museiskyltens form formaliseradeatt t.ex.var

den österrikiska statistiken visuellt, alla medborgare läs-så att oavsett
kunnighet skulle kunna förstå kvantifierade data rörande nativitet,
demografi, näringsgeografi ideologiska ambition,sinMenetc.5 trots
lyckades Neurath således fram jämlikinte grundkod föratt en
fenomenet människa. kunde han frågar ordning,inte, sigMen vän av
i emancipationens lika ha låtit kjolklädd varelse ha fåttgärnanamn en
inkarnera begreppet människa. Kanske hade det troligengått, men

fannsinte. risk ochDet dag kvinnorna hai skullesågör än atten - -
känt förpassade tillbaka till äldresig tids könsrollskliché, teck-en om

kjol hade detta Och då hade tillbakavaritsätt.net permanentats
punkt noll igen.
Exemplet valt för demonstrera, hur känsligt bildkulturen in iär att

beståndsdelminsta relaterad till tids värderingar och till kul-sinär
Ändåturkrets. handlar det eller piktogrammens falli isotypernas om

neutrala kulturella laddat det då inteHur ärytterst zoner. om man
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teckensnuddar vid deocheller gruppkulturerolika sub-in igår som
ianspråkstagande miljöerochmarkerar revir av

och det1980-taletunderdag ihågkommer imångaHur att
maktfaktorinrikespolitisk i Sverigemed1990-talet levdetidiga en

Wacht-partiledarnaDemokrati minns Iankallad mångaHurNy
emellanoch allt bråk demKarlssonochmeister Bert änannat som

denmarginaler. intesamhällsdebattenskrumelurer Menbisarra i var
med,för lekastodDemokratimissnöjesrörelse någotNy attsom

Och haderiksdagen. intevänsterblockenför höger- eller isigvare
TV-soffan den där val-Westerberg sigfolkpartiledaren Bengt rest ur

svenskadundrande detiDemokrati gjorde intågdå sittNynatten,
rördedå utspeladedet sighadehanparlamentet, inte anat att somom

demokratins grundvalar.vid
förbleknat, harsnabbt minnetDemokrati såminnet NyHar avav

allvardetkundepartisymbol slätatsderas Få närännu taut mer.
uttrycktesmilande månansiktet, intelanserades, detdet änmersom

självtillråcklighet och lite Fig.naiva 2sin arrogans.egen
Över gulinnehållslösa logotypen idenhuvud svarttaget var

s.k.drogkulturensinternationellafrån denskiljabotten svår att
Demokrati-verkningslös hanoch inte,Smile-face. makt- NyMen var

litehur hotadochoch hans herrarfruktade hangubben. Hur manvar

Figur
Demo/eratis parti-Ny

emblem. årsUr 1993
partiprogram
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till kände deras budskap,sig demonstrerades det valimans av av ny
logotyp och partisymbol SocialdemokratiskaSveriges Arbetare-som
parti Socialdemokratinsnågra år moderniserade rödaantog senare.
ros-märke därför det kulturella emblem dagi tydligast allaär som av
hugfäster DemokratisNy påtagliga makt ochgång maktanspråk.en

den anpassligtmitt i stiliserade denversionen klassiska parti-av
blomman, vävde formgivaren tvilling tillin Demokratis smil-Nyen
fink. Fig. 3

Än dagi hanstirrar leendesegervisst mellan rod-mot oss rosens
nande kronblad, denne överlevande demokratibegrepp irest ettav
upplösning. Och dag bevisar hansi lätt kamouflerade iän närvaro
SAP-emblemet, hur korta avstånden kan fiendemellan och vänvara

det gäller popularitetvinna och makt.när värva röster,att
Även det skulle det förelågså inte medvetenattom vara en

annektering Demokratis bildspråk detta,Ny kvarståri såav att
socialdemokratin med inkorporerandet smilande ansikte iettav

hade brutit ikonografisk kod. nämligen,Den, justrosen en som
från socialdemokratins traditioner och byggerstammar egna som

blomstermotivet kulturellt teckenspråk kärlekens denettsom ros,
underjordiska motståndsrörelsens röda nejlika Traditionenetc.. är

Figur
Socialdemokratiska
Arbetarepartiets partiem-
blem. den starkt stili-I
serade vecklarmittrosens

smilande ansikteett ut
Parallellen medsig. Ny

Demokratis partimärke
daterar sekelsluts-SAPss
emblem till prekarfasen

svensk inrikespolitiki
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allaförochanslagskall ha seriöstpartiemblemden enettäven att
tydas:skallemblemdettafrågan hursymbolik.begriplig Nu är som

motståndarehotandeberoendeellerteckentidens ett av ensomett
konstateradet förräckersakihabehöver inte attVi attosstysvaret,

redovisadetidenuppdykande i osä-och derasemblembådadessa en
valmanskårens.identitetendensåvälrörandekerhet somegna

betraktarmaktochSeendekompetens
seende-allmänhetensunderskattningoftaföreliggerPolitiskt aven

bildkultu-dåligamed denihopsannolikthängerkompetens. Detta
frå-avspeglar isigtydligtvilketland,harsjälvreflektion i vårtrella

kulturdebatten.och Menskolan iangelägenhetsgrad både ilågagans
ochtraderingsförloppvisuelltfinnsdet intebetyder intedet ettatt

förändras.ochackumulerasständigtreferensmaterialaktivt somett
folkhem-fortfarandeVolvo AmazonsvenskarmångaFör är t.ex. en

bör-och den itrygghetsformel,vehikel ochsymboliskafrämstamets
oigenkännlighettilldendiskussionenaktuella1990-taletjan om

emblem harvisuellaliknandevisadesparbanksekenstiliserade att
förank-Svenskenssammanhang.rationellautanför sittlångtbäring
aldriglandsbygdoch ifritidslandskapet ärochodlings-iring somen

utländskdebattupprördadendagen ikom iborta,långt som en
utlöste.kontaktlöshetochkontext-designers

aha-upplevelse IKEA-längedetutlandsresenären attFör seenvar
Münchenutanförstadslandskapen Boston,tilllysa ivaruhusen etc.

ochblått1970-talsfärger istarkamed sinalångDe vägsyntes
svenskadenväl tillsändetankevemodigochkorngult. En manannan

deanvändaskullehemma vågagjorde interäddhåga att mansom
och negativkänslorväcka negativasäkertskulledetfärgerna;svenska
diskretoch de grå-1990-talets mittvidomsvängningenkomSåpress.

Christolik-förvandlades tilllogotyp imedbyggnaderna sin röttvita
självbildneurotiskalättdethänthade vårVadflaggpaket. Varnande

kultur-tolerantare vårtblivitHadeförändratshade egetmotsom
bådestoltainvandrare övervåramångasåg så varaavattgenomarv

börjatäntligen vågaHadeidentitetetniskaoch sindet över egen
dethar ideochtillhörighetglädje vår rötterbekänna vår över

erkännandesenkommetHandlade detlandskapetsvenska avettom
internatio-marknadsförarna vårfrämstadevaritIKEA avatt en av

nyliberal kaxig-detEllerModernSwedishnella designimage, var
förrädslanfrågadetEllernationalismökandeochhet attomvaren

annekteringen våralängre iskulleskinnskallegängen ännu av
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nationella emblem Ingen endaDet detärvet. vet att automa-var
tismen detta förloppi underlättade hade det hållitssom acceptansen;
folkomröstning utvidgad användning svenska flaggan och deom av
svenska färgerna, hade den svenska lagomheten troligen gått emot
förslagen.

folkligaDen kännbar samhällsfaktor och kanskeäracceptansen en
maktfaktor, den kognitivtingen nåbar instans.ärt.o.m. en men

Häcklöperskan och mångfaldiga rekordhållaren Ludmila Engqvist
har svenskarnasnått hjärterötter med glädjesin sitt hemlandöver nya
och, naturligtvis, sina formgengåvor i sensationella resul-genom av

och medaljer. tycks hellerIngen ha behov driva med hennestat attav
lilla lek, sminka sig gult ochi blått och till och medatt extravagant
skaffa kontaktlinser dessai färger. Inför varje mästerskap över-nytt
raskar hon med variant det gul-blå Ibland kännsoss en ny av temat.
det Engqvist med sin vänliga försökerenergi vik-någotsom om säga

ochtigt uppfostra svenskarna till den stolthet inte demago-ärsom
gisk vill föresatta mål.uppnå deHon bästa dagis-utan ärsom en av
fröknar det här landet drabbatsnågonsin i synnerhet honav, som vare
sig ironisk eller humor.är utan

Egentligen bygger all reklam den Vältränade seendekompetens
så alla samhällsmedborgare dagi har. Det integottsom som är en

konstskolad blick talar den kompetens förvärvasutanom, som
sociala instruktioner trafikskyltar, tidningsläsande, TV-genom som

tittande, bilmodeller, modets signaler och variationer och framför allt
kunskapen kroppsspråkets kulturella koderf bådeMengenom om

reklamen och politiken misstar oftasig detta synminnets kunnig-
het och långvarighet och dess reciproka bidrag till histo-vårtysta,

Vilketria. paradoxalt, då modeindustrinär och kroppsspråket it.ex.
högsta grad bygger seendets historiska referenser och ständigt
återkopplar till eller mindre heroiserande tolkningar tidigaremer av
decennier. Sannolikt bedömer inom socialdemokratin Nyman
Demokratis partisymbol bortglömd och därför skyndar sigsom man
inte bort det innehållslösa ansiktet det emblemet.att ta Menur egna
historien glömmer inte, och detta tecken teckneti har naturligtvis sin
förklaring underliggandei otydlighet tolkningeni demokratin.en av
Och kan fråga hursig långt bakåt den i sin sträcker sig.man tur
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dödsbringandeEttföredömen:Hotande
moderni-Goebbelsochfrihetsmotto som

mantetens

forsknings-vårvintern 1998/99pressdebattenkommångaFör om
rasbiolo-steriliseringspolitik ochsvenska1930-taletskringrönen

denalltidhistoria inteinsikt vår ärbligiska synsätt attomatt en
1900-taletsmedsysslatdemmed.identifierat Försjälva somoss

ochintellektuellaframståendeokäntdet intehistoriatidigare är att
medsocialtstarktförenadeEllen Keyradikaler patos enettt.ex.som

allaförSkönhetföreläsningenmedledarroll. Key,till elitenstillit som
pläde-fostran,estetiskförreformrörelsensvenskainledde den1899

för defritidinnehållsrikförfrånNöjeskultur 1914bl.a. irade en
där-honkomEgentligenfådeförskapandetförbehöllmånga men
kon-pläderade fördemförvånansvärtmed ensomatt en avvaranog,

identitetssökandeförespråkaförställetsumtionsestetik i genomatt
övertygad demo-ocksåPaulsson,kunskapsförvärv. Gregoregetett

frånvardagsvara 1919Vackrarepolemiskadenkrat, i upptextentog
denhossmakenhöjabordetankeidéer. HansKeys att manvar

fåtal,producerabarahelstallmänheten. Dettasvenska ettattgenom
kundesedanhusgeråd,andraellerserviserformgivnaväl mass-som

förlämplig små-skulleprisnivåoch hållasproduceras varasomen
styrandesocialradikalerdessabådahosViinkomsttagareá ettmöter

demokra-medoförenligttroddekanskeförmyndardrag, varsom
deskulle intetroligenOchdetvälmenandehurprinciper, äntiska var.

detta.ivad detförstå är ossoroarsomens
hur begreppenplötsligtnaturligtvisoroandeDet är att ser

detoch vårinnebörder,med ärochomformuleras attmättas nunya
sekelskiftetsDetdefinitionsprocess.till dennabidragettatttur ge

demokratibegrepp,tidsoch sinhjälp sittmedkundegiganter avse
efterdag,kan idet rösträttensannorlundarimligtvisbör än sevara

Saltsjöbadsavtalet,eftervärldskrig,ytterligareefterinförande, ett
kollektivanslutningensefterstudiemedelsreformen,efter upp-

efterkriget,kalladetefterPalme,Olofmordetefterhävande,
efterGulfkriget,efterfrigivning,MandelasNelsonefterfall,murens

ochpågåendeunderpolitiken,europeiskadeninträde i stam-EU:s
ochfelbedömningar,degjordeRimligtvisBalkanreligionskrig osv.
vifelbedömningardeförförlåtas någrakommerrimligtvis avatt

kommersåmisstag,våraMenkommer avsummangöra. oavsettatt
skalldemokratinhurfrågantillbidragagerandevårt utgöra omettatt

låtaochdärfinnasalltidkommerOch historiendefinieras. ossatt
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tolkas och omtolkas sina tecken.genom
Frågan kannågonsin läraär tyda tecknen tid,iom attoss att

kulturellt vår situation prognostiskt. Franska revolutionensse egen
ideologer formulerade aldrig sitt Frihet -jämlikhetmotto som -broderskap, brukarså det.citera löd:Mottot Frihet jäm-som -likhet broderskap eller döden" betyddeDet revolutionärernaatt- -
räknade med alla skulle allt intill blodsdroppen,sista dödeniatt ge
för sin sak, brukar Med tiden visade detsäga. dessutomsigsom man

räknade med den svek saken bordeatt röjasman att vägen,som ur
vilket blev det vanligaste förtyvärr jakobinerna reglerasättet sinaatt
inre angelägenheter. slutetMot revolutionseran vändesav mottot

aktivisterna in självreflektion:även "Frihetmot -jämlikhetmen mot
broderskap blev döden för alla tydde det till slut.oss- man-

På det sin tid, innan tillitensätt till det socialistiskasamma tog
ledet benämningeni "nationalsocialism hade slocknat. 1920-talets
naziaffischer byggde socialismens klassiska emblem: den upp-
sträckta bryter bojor,sina och motivet speladearmen som gärna
vänsterkampens färgtema och Detrött sin tid, innan detsvart. tog
stod klart det inte den knutna höjda signale-att nävensvar arm som
rade uppbrottet, och innan det bruna turbintill-1936över.tog tog
verkaren bortASEA svastikan sitt emblem; då den urgamlaur var
sol-och energisymbolen berövad sin universella innebörd och helt
germaniserad och politiserad. Fig. 4

Men så kunde1931 Sveriges ledande radikalasent som esteter
använda sig Goebbels sinnebild för den tidensav som nya man.
Fig. 5

VidFigur 1930-talets mitt
avlägsnade ASEA svastikan m

emblem.sitt artidaDen energi-
symbolen bade dittills fungerat

neutral symbol för företagetssom
turbiner och /eraftsver/esløyggen
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,. . ocbarkitekterledandeskriven SverigesStridsskriftenFigur acceptera, av
Stock/øolmsutställningen 1930,bakomocharkitekturteoretiker gruppen

modernitetsideologi.och dessfunktionalismenförinbegreppetblivitbar
tids-dessdiskuteraundvikitofta, harciteratsTrots attatt acceptera man

propaganda-nationalsocialisternasbla.belaggsbunden/vet. Denna attav
medmodernedenförkroppsligaGoebbels, fickjosepbansvarige, mannen

frånFotocollage 1931tiden. imedtaktigångart accepteraen
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I avsnittet och"Nytt gammalt" deni berömda stridsskriften
får nationalsocialisternas propagandaminister raskacceptera i pro-

menad illustrera hur "man sig löptextennu. läserIrör "Vi rörman
sakligi och naturlig, modern gångart. historiceradeDenoss en rent

miljö, ofta skapar, inte med det liv för."stämmer Bakom denna9
frejdigt blasfemiska skrift stod Paulsson,Gregor funkisgeneralen och
stockholmsutställningens direktör, arkitekterna Gunnar Asp-samt
lund, Wolter Åhrén.Gahn, Markelius,Sven Eskil Sundahl och Uno

har lästs credo för funktionalismen och föracceptera ettsom att
det den byggnadskonsten borde Likavar nya man acceptera. san-
ningsenligt det den folkmassa avbildassäga, fram-attvore att som
sidan och återfinns första sidan fond för ståtligsom som en ung

khakiuniform,i det kollektiv kraft heltär tidsenligtman vars man - -ville utnyttja social hävarm samtidigt det fogligt skullesom som
de individer skulle hålla i styråran.acceptera som

kan förvånaVi exempel dessa, känneröver igenoss som men
tidens retorik och alla de här nämnda radikalerna bety-gjortvet att
dande insatser i vår vetenskapliga, Ändåsociala och estetiska historia.
måste till och hålla spegeln stund: frågarjagstanna ännuupp en ty
mig, detinte egendomligaär med denna historia, ingenmest att
efterföljande kommentator har berört den tvetydiga illustra-
tionsproblematiken diskussioneni den oftaså citerade och oftasåav
anförda modernistiska urkunden acceptera Den i såäracceptansen
fall också historisk och oroande vetenskapligen utsaga en utsaga om
naivitet.

Yttrandefriheten från demokratisk till-
estetisk rättighet
Den studerar estetiska artefakter, besväras ofta modernis-som av

tystnadskrav. Med detta jag, med modernismenmens menar att
följde hållning skapade motsättning mellan den analytiskaen som en
bearbetningen samtidskonsten och den konstkritiska diskursenav

stödjande och uppmärksammande följer konsten andrasom som en
betraktasDet intellektuellt ohederligt,närmastnatur. som om man

ifrågasätter konstnärens fria sökande samhällelig spjutspets-som en
funktion. Konstverket har tid därföri fåttVår något spådomensav
roll, och intellektuell och argumentativ oåtkomlighet. Dettaen
kopplas till demokratiskgärna optimering vad kan begäraen av av

till total individualism ochrätten yttrandefrihet. Yttrandefriheten
tenderar därigenom betydelse för tänkandevårtstörre rörandeatt
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åsikter-ochindividensför fråganrättigheterindividens än ansvarom
sambandbl.a.uppdagats iefterharhalt; detta gångetiska annannas
bildinne-pedofilnätensfråganochbarnpornografihärvornamed om

återvändsgränd.demokratiskdettaTroligenhav. synsättär en
konsteninstitutionelladendagkonsten iProblemet somär att -

yttrande-samhälleligadeochgalleriervisas är avenmuseer -
analys.kritik eller Justsamtidigfår ställa immunsigformer motsom

nämli-hävdade,avantgardismenmodernistiskadenskäletdet somav
okända kan ingendetvidalltidkonstengrund rörattatt avgen

efterhand måsteTyvärrförrän idenbedömaheller . sum-nog
avintellek-till konstenlettharhållningdennajust attattmera,

företeel-legitimeringanvändssjälvdentillochtualiserats avsomatt
tillkankritiklöst. Dettasanktioneraskulle vågaingen annarsser

deunderkroppskulturentillförhållandekonstensexempel sägas om
förkla-krävsintekonstnärernalängedecennierna. Såtvåsenaste

ochnekrofilinsstyckning,ochvarför stympningringar t.eX.av
del derasblivitharuttrycksformer,klassiskasadismens reper-aven

kulturelltsocialt.våld Detdetta ärlegitimeras accepterat,somtoar,
angripa.kan ingen

längesedande tiderdetta,konstateravemodigt ärDet är menatt
intel-ochestetiskadekonstnärernadetförbi då nyaangavsomvar

vidsträckt,estetiska sådendagarfronterna.lektuella våraI är arenan
överlevnadskampkämparavantgardetkonstinstitutionelladet enatt

couture-avdel-hautemodehusensdegällerliknande den storasom
konstnä-överblick kananvänder vårningar. För attsummera,

bärför eller isamtidvad deras ståruttrycktharsällan änannatrerna
därför derasindividualistiska uppsåtetdet ärsköte. Trotssitt

studeramöjligaavseendenuttrycksformer i många sammaatt
synnerhetochradio TVfilm, Istuderarteckennivå etc.press,som

massmedialafungerarkonstinstitutionernadådagar,i våra samma
medier.nämndaövrigavillkor som

uppsättningenmeddetsåledes NorénLarsFrågan ärär somom
kom-borde hasamtidenellersamtiden,kommenterarSju omtre

WritkinsJoel-Petertiden.teckendiskutabelt iSju tre ettmenterat som
sanktioneras,behöver intemänniskokropparmed dödastilleben utan

tvekan ansågpsykiskabedömaskan utanavart mansortssammasom
för bårhusenGéricaults intressemålarenoch har vara.attansett

förståel-ohållbartförsatt ifrihetsklausul harModernismens ettoss
eli-individualismmodernismensskälet ärOchunderläge. är attsens

konst-det i sindock intebehöverdenmänniskosyn;tistisk i sin vara
syn.

det iden intekonstdoktrin,Är såpasseradmodernismen ärsom
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det samhällsideologiska kan konstateraMan fri-systemet. att samma
het för decenniernågra sedan reserverades för konstnärsrollen isom
dag tillgodoräknas andramånga yrkeskårer arbetar med desom
expressiva medierna 0rd och bild, musik och film. TV- och radio-
producenter, journalister, programledare, underhållningsartister, kri-
tiker, museichefer, alla har de tagit den konstnärligaövercuratorer -
friheten credo för sina verksamheter. Alla har till indivi-sinrättsom
duella hållning och kaningen krävas för sin sociala gestik,ansvar
den eller mindre retorisk ochär estetisk. Detta sociokulturellamer
fenomen förenar medsig kvardröjande positivistisk moralism,en

har skapat objektivitetskult märkligt kvarlever detisom en som nog
postpostmoderna modernitetstänkandets kult individens alltidav

omdöme. Fig. 6suveräna

Anonymitetens estetik och det kollektiva
arkivets utsatthet

samband med häktnings-I och rättegångsförhandlingarna kring de
Åmselemordenbestialiska skedde dessa1988, gränsöverskri-ett av

danden svenskai massmedier dokumenterade journalisternassom
hållning individualismens bevakare och inte rättssamhällets.nya som

Plötsligt började nämligen nyhetsström läcka fram, ond-en som
gjorde sig förövaren hadeinte TVöver i sin cell och fickinteatt ta

kvinnligt besök. På veckor skapadesnågra illusion helaemot en attav
svenska folket Juha förövaren.med uttryckteMånga obe-sittvar
hag inför denna intimistiska privatisering kriminal- och brotts-av
målsjournalistiken, utvecklingen har aldrig kunnat hejdas ochmen
kanske började den redan med Norrmalmstorgsdramat och
fokuseringen Clark Olofssons manifesteradesDenperson. åter-
igen dåsenvåren Kisarånarna efter1999, polismorden i Malexander
tenderade behandlas "kändisar och karakteriseradesatt som som
skådespelare grund sitt agerande och medagerande i Norén-av
uppsättningen frånvaroSju Den i sin häktadeTony Olsonstre.
ankomst till efterSverige flykten till Costa Rica i radio-någragavs
sändningar stjärnliknande innan saken tystades ned.status,

Åmselekatastrofen,efterNågra år besökte svenska fack-ett par
föreningsledare Balticum. rånmördadesDe brutalt. TVNår rappor-
terade händelserna, zoomade fyndplatsenin ochävenom man
avstånd skönjdes de döda kropparna. Ytterligare tabu hade över-ett

Motiveringen för närgångenhetenträtts. fotografernas sannings-var
sökande och det dokumentära oförvitlighetuppsåtets den moder--
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yttrandefrihe-föroktoberanklagasborgmästareYorks i 1999 övergreppFigur New mot
dar bl.a. dennaBrooklyn-museet,utställning påmedsamband stangningeniten av en

efterbil-dödadeStordåd Scenenkallad visas.Chapman,ocbvaxtabla fake Dinos motav
yttrandefrihetfrån Frågande 1810.radering Desastres ardar i LosGoyas vemsgnerra

alltmerocb konstenfallskyddas dettaskalldet iappbovsmannaratt narocb ar som--
massmedialt ReutersPeter Morgan,Fotoanonymiseratinom system.ettagerar

felföryttrandefrihet sig,återindividualismensnistiska tog men
döds-frågadiskretionen iskandinaviskaoombett.ochställe Den om

journalistik;särmärke för Vårharpersonlig Varitintegritetfall och ett
internationelladensuddas ihålleretiskadessa gränser utatt

ökande esteticeringendengrundochmediakonkurrensen avav
konsum-visualiseradeblirlivsödenenskildadärjournalistiken,

underhållningens tjänst.itionsvaror
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ombudsmanLäsarnas i Svenska Dagbladet till orda frågaitog om
förändringar detta slag i kommentar. Fig. all-7 Hanav en tog upp
mänhetens upprördhet rörande förstasidesbild färg, däri brit-en en
tisk målvakt blodigsågs i efter huliganvåld vid gästmatch ipannan en
Stockholm. Läsarombudsmannen uttryckte förvåningsin över att
denna bild ytligt blödande beklagligt-isår sig hade väckt såettav -starka känslor. han försvaradeInte så den, han jämfördeatt men
dessa läsarreaktioner med den totala tystnad hade röranderåttsom

bild hade publicerats dag, inne tidningeni ochen annan som samma
utrikesavdelningen. hadeDär fotografietåtergivitman av en

hängd med fokusering dennes ansikte, ocksåman namnet var
Läsarombudsmannen påpekade denna bild föreställdeutsatt. att en

oskyldigt avrättad amerikansk officer, offer för gisslan Gulfkri-iett
meddeladeDessutom han det hade väckt upprördhet iget. att stor

amerikansk denna bild hade manglats världen ochöverattpress, ut
död eftermäle vanfrejdat. Med dessa exempel ochatt mans var pro-

fessionella ställningstaganden gjorde svensk pressombudsmanen en
ovanlig etisk och pedagogisk insats samhällsdebatt.i vår 15

Territoriellt har de etniska avstånden minskat, den etiskasett men
topografin tenderar förlora både karta och kompass. Svenska TV-att

från nyöppnade i Kosovoprovinsen givetvisreportage ärmassgravar
längreinte information skyddas anonymitetens och okändhe-som av
distans. Invandrade svenskar anhörigasåg sina fram.tens Närgrävas

Marshall McLuhan för trettio sedan proklamerade,år alla iatt
framtiden kommernågon gång ha världsberömdaVarit i någraatt
minuter, detta charmfullt tillspetsad paradox den kom-var en om
mande globaliseringens omfattning och mediakulturens accelere-
rande inflytande. Formuleringen fångade också denin mänskliga
fåfängans lystnad efter uppmärksamhet. dagar hållerI våra den kon-

pågående mediala exponeringen i stället bli hotstant att ett om
utslätning och Övermättnad.

ÅBildkonsten vacklar mellan dessa poler. sidantvå detärena
avantgardistiskt identitetsin och iuppgå anonymiteten,att uppge
vilket grund frivilligheten kan bli liktydigt med variantännuav en

rollspel; den förebilden härvidlag givetvis Marcelärstoraav
Duchamp. detta fack befinnerI Andysig Warhols Marilyn Monroe-
och Jacqueline Kennedy-serigrafier, intill utslätningens ochsom
kanoniseringens ikoniskt känd människasgräns anlets-upprepar en
drag. exempelEtt konstnärinnan Cindy Shermansärannat uppre-
pade användning sin kropp och sitt skiftandeiav egen eget yttre
kvinnogestaltningar, fotografiskt dokumenterade; anonymiteten ger
här plats för narcissistisk personlighet.en

26



LENA JOHANNESSON

inrikesmn6

bedömerolikaSå

bilderläsarna två

dödadeochdenlorbollspelarenblodiga svartvittiDen
bilder vqrklighelen.amerikanen2 lvá ur-

fotbollspelareTerryButcher-blodig:FärgbildenEnglandsav uppfattadesförstasidatorsdm-7 SvD:spryddeden aväckligmångaläsaresom -ammanfattuleikorthetvadmångårigLeifHamrin. prenumerantocksåmenade:andraläsareraden vtrovlrdistidningenochDen

sim: medAminuppfattningcn.bildengjordeattombudsman oljllnst.sportenen personligendenJagtillhör illainslinktiwtyckersomgrupp. nllaformer.blodisnartsagtom minNärblodprovtasblundarjagMenjagñngeispetsma, Butcher:tycker Terryattnerblodndeåkte ochhemmapåfotbollsdresshördeförstasidan.Qissniuuvismellantvasattsvenskan-ichsi;och miljonertre ipldirek aviTVpåfotbollmtchenTcleføn Slkerligenonsdagskvlllm varsamtalsmneundørochxdensSvenska, malchenjunTerryButcherellerAdress:k Stoddlolm ocunminumukasakmvu10511 4 nämtmamma dagendetSverige:arbetsplatser.flestadeallra av v . i,verklinhetemnlrvidluIuppgilier skildratidning: ärEn attaven dåligdetlmdevari:verktyg.Ja;tycker.mångabilden ettär ettav ;bild.publioemdcnnnjonmnlisükinteatt kkopplingbilden;Enkonnågon tillsaknadeiMenjag texten l .blodkärlensitterfránnâgønllkureomlörklnmndeuttalande attnttblodllödet stortpannan/huvudet kani ochyrligtjust utansynasbqrnenkoueitatfránvadellerfnrligthnd:varitpåplats,nuvara giprtlihdanl;deiefternamnen:kapadeGlennHysénsade sertalntmedlrtänkandeSvmaknlllkarejudear."värre-urin ifred 11minbrittiske ihopin,malchdoktomovcraltzden wnuwhérisåaxlbiodnweiswppuas i, 4lgiildnvmitñ,bliaemdeenNärSyDmentidsedan-ipombudsmanLäsarnasFigur
motsagelsefall-kommenterade

amerikan-svenska ochbeten i
bilderlasarreaktionerska på

DagbladetSvenskavåld,av
den 1989I 1.9
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Å andra sidan spelar bildkonsten modernismens objet trouvé-
och ready made-fascination inför harrepresentationer hög verk-som
lighetsreferens. lockas därvidMan använda andra människors dag-att
böcker, brev, fotoalbum, avlagda kläder, slitna möbler, övergivna
bostäder Särskilt eftertraktade bilder bilder,äretc. amatör-t.ex.av
och familjefotografier. Installationskonstnären Christian Boltanskis
kolossalcollage klädespersedlar ellert.ex, amatör-av massmontage av
och identitetsfotografier levande och döda hamnar den polen.näraav
Masseffekten Vacklar mellan ömhet för det identifierbara och tomhet
inför mångfaldens ogripbarhet kort liv, okäntså saklä-så Menett-

det finnsinte manövrerbarnågonär anonymitet kringget att zon av
människas ansiktenågon eller gestalt. kommer alltidDet kommaatt

förbi Boltanskisnågon i pseudorealistiska collages och installa-som
kännertioner igen ochnågon häpnad,grips längtan,som av av av

upprördhet vid det oväntade med välbekant ansikte.mötet Närett
Joel-Peter Witkin sökt mexikanska bårhus för finna lik förupp att

fotostilleben,sina försvarar han det med han aldrig använder likenatt
efter människor kan tänkasnågon sörja. En cynism svårstörre ärsom

tänka sig.att
Boltanski möjligen kanskenaiv inte cynisk; hansär men

uttrycksmedel kan dock ofrivilligt bli det. Fotografiet befinner sig
automatiskt riskzon,i eftersom det uppfattas förbundet meden som
massmedial makt offentlighet.och Göteborg höstenI visas 1999 en
utställning, där kvinnliga fotografers verk,utövercuratorn sex unga
visar amatörfotografiersvit hon har funnit soptipp.en som en

visar gladaDe med och hennes dotter. lärDevarma, scener en mor
avskrapet kastat efter skilsmässa och hemsvara uten man en ett upp-

lösning. Därför diskuteras de också: har andrasin isårätt attvem
liv, det övergivet Borde bilderna hainte lämnatsäven till detärom
lokala stadsarkivet eller upphittarensi privata arkiv Denstannat
konstnärliga och den därmed sammanhängande massmediala yttran-
defrihetens laborera med det sociala skenbararätt att rummets ano-

skärnymitet, tillämpningarsig i dessa drastiskt det realasom mot
existentiella autencitet.rummets

paparazzi-fotograferFrån till ledande gestalter deti internatio-
nella konstlivet påverkan kulturella självbildvårutövas en genom
det fotografiska mediets och konstens sanningssägaranspråk. Olyck-
ligtvis har inte analysen fotografiets eller konstens kommunikativaav
roll fördjupats i paritet med denna har denna funk-Snarastprocess.

fåtttion sidan förstå experimentivern. Roland Barthes Varning,
ingen kan förutsenågonsin någon och sårbaraatt punctumannans

reaktion med den fotografiska bilden, har häcklats.mötet Men
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Och den kan bl.a. riktascivilisationskritik.den väger mottungt som
Foucaults lärjungarförenklade med vilken inomden revisionism

har granskat denkonstliv diskursanalytisktsåväl forskning väs-som
arkivaliska grundvalar. Socialkonstruktivisternasterländska kulturens

ochhoc-nedslag de materialsamlingarad minnes-iintressantamånga
kon-har ackumulerat, tycks detkultur negativadiskurser vårsom

omnipotensupplevelse ochmedfört genomskådarenshatot en
mottagarperspektiv. tycksför ochokänslighet integritets- Många

enda kollektivt arkiv.tids bildutbudmetaforiskt uppleva vår ettsom
faktum, det mänsk-det elementärametaforen kolliderar medMen att

förblialdrig kan bli ellerliga ansiktet anonymt.
reklamjournalistik,exempel hur varandra konst,visarDessa nära

uttrycksfor-estetiskafrågaoch forskning har placerat sinasig i om
ocksåinspirationskällor.och teoretiska visarDemer gemensamma

ochhårsmåns skillnad mellan dokumentarism, voyerismdet äratt en
forskningendet tål reflektera denOch i månexotism. äröver attatt

m.fl.,ochmetaparadigm för journalister konstnärerattraktivtett
spärrmekanismerdemokratiska spelregler ochforskningensmåste

forskningensSjälvkritiskt och idealt hanteratlyftas fram.också är- -
käll-för individen detkapabelt rättssäkerhetregelverk att genomge

redovisningskraven,de striktakritiska kontrollsystemet, genom
personuppgifter och de icke arki-privataavkodning genomavgenom

dock fors-dokumentationskraven. tycksoch Detverings- som om
for-demokratiska värdet dessaalltid har detsjälva ikarna inte insett

maliserande grundregler.

etiketikettensProtokollets estetik och

och tillgänglighet,för självkontrollvetenskapligaDet systemet
diplomatiska protokollet.grundstruktur dettillpåminner sin om

uppkomna resultat.för ochBåda till insynär garantera garanteraatt
och nihilismdiskuterar den solipsismSkarin FrykmanBirgitta som

tillgänglighetens mekanis-forskningen, där dessauppkommit inom
subjektivitet.för tolkande forskarjagetsundantag detsattsmer

för protokolletsfrånvaron förståelse dettapolitiken harInom av
fått svårartade konsekvenserkommunikativa regelverk såsom t.ex.

förväx-Kinabesök häromåret, dåvid statsminister PerssonsGöran
etikett visadeprotokollets etik med nonchalerbar siglingen varaav

förorganiserad formestetisktfaktum. etikettenOm ärett en
både diplomatisk ochprotokollet nivå isåumgänge, är
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föreningslokalen den etiska design det demokratiskagaranterarsom
arbetets hållbarhet.

finns utbredd förDet rädsla lära etikettens regler ochsigatten
finnsdet utbredd fascination inför det informella beslutsfattandet.en
olyckliga med denna kombinationDet tendenser det gamlaär attav

sammanträdesväsendet med dagordningarsina och valda jus-
teringspersoner och skriftliga mötesprotokoll åsidosätts till förmån
för de osynliga beslutsföring. Därmed försvinner denVägarnas ett av
klassiska folkrörelsedemokratins inflytelserika funda-socialamest

mötesordningens rituellaviaDet organisationment. var samvaron,av
lärde det sociala och politiskasig turtagandets oumbär-mångasom

liga instrumentering. forskning har hur mötesordningensNy visat,
disciplinerande talkultur och förhandlingsumgänge kunskapen isamt

föra för mötesprotokoll och mötesreferat lokaltid-iatt pennan
för blevningen, till ordets makt och till samhälleligtmånga vägen

inflytande.
dessaFörlusten välregisserade kommunikativasmå iytor ettav

samhälle kan överblickas.inte emellertid klartVårt Det står attsom
haringet denna virtuella gemenskapsstruktur, ingenannat ersatt som

enskild form formatgivit människors tillitså mångaperson men som
dettill demokratiska tillgänglighet. Uppenbart mångaärrummets att
insett dessa synligt kommunikativa strukturer längreinte prio-attnu

den samhälleliga självbilden. Resultatetriteras sidani åär ena en
överdriven tilltro till självpåfunna ochregler den andra upple-å en

maktlöshetvelse inför beslutssfär.osynlig tredje reak-Ettav en
består medvetna förflyttningar fråntionssätt i kända ideologiska

hemvister till kan med själv påverka.attsomnya man vara om

Fotfolkets förflyttningar: kulturens "bag
ladies" och teckenskapande klottrare

dag hur deIntressantast i ungdomar ochär att storase grupperna av
pensionärer beter denna försig i äldre desituation. De någraatt om
kan bedöma effekten upplösningen de kända mötes-av av
ceremonielen, de också de alla skulle kunna sörjaär mestsom av
detta. Nedläggningen det svenska föreningssammanträdet har iav
sak lika kännbart för den socialavarit tilliten nedläggningensom av

brukssamhälle. mindre synlig.Fastett
Men uppenbarligen traditionelltpensionärerna inte uti-reagerar

från förutsägbara generationsanspråk. stället kan hurI ettman se
framansvarstagande och bort från deväxernytt att tar ett stegman
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till-och de kanalerfolkrörelserollernagivna mot som genererar nya
efter decenniertalsmöjligheter. Folkpartisten partiar-går trogetav

stånd-folkpartiet villMiljöpartiet, sinbete till inte omprövaöver om
ellerkärnkraftsfrågan. Ochpunkt inte partistämmorna årsmö-i om

till radionssynpunkterfungerar, ringer sinasåtena man
overksam och kverulera.stället fördebattkanal Klarspråk sittai att

AhleniusgeneraldirektörRiksrevisionsverkets Inga-BrittNär
flagrant oåtkomligamed den informella maktensbestraffades mest

hadedagarna innanmetoder och Björnnäringsminister Rosengren
skäl, dröjde kom-ansvarsfrihet lika outgrundligabeviljats inteav

erfarna och fortfa-reflekterande,Klarspråk. Dessamentarerna
hinnerde verkligenvitala samhällsmedborgarerande så är ana-som

skeendets undertext.politiska och samhälleligalysera det
berömdabOkJade/eatten, denlåter siniSuzanne Brøgger senaste

kändisskapetslämna livåtrådda skådespelerskan sitt ioch Zeste
med gammalKöpenhamnsför dra omkringrampljus gatoratt en

och transcendens parkbän-och skurbarnvagn och i träna zenur
medför lämnat yrkeslivsinnebild alla sittkarna. blir tillHon somen

värdenmed tiden andrasociala och idess makt ochall som seraccess
yrkespositioner.analysera tidigareliv och med distans kan sinasina
uppklistradhade självlängesedan sigZesteDet settsenastvar

sönderslitet. Trotsmed ansiktetoch stadens papperskorgarfasaderna
fram tack-Och människor korn ochdå och då igenkänd.det blev hon

frihet-flerfler och dessaSannolikt kommerade henne. 24 att avse
samhällsdebatten under kom-och vagabonderliga bag ladies i

ochfotfolket frivilligorganisationernaharmande inomutgjortDeår.
framgångs-tillfrån maktens bagage och distansderas frihet sin egen

informanterdem ovärderligabild yrkeslivsaktörer, gör omsomsom
nomadiserande dag.demokratins existens i

ochfackföreningsfanorna nedpackades de vackra1970-taletPå
skulle det baratill samlande emblem. LOmed dem tilltron ståNu

ochkånslosvall fick blåsaröda ocheller Metall det ingettyget upp
deförsöker återvända tillför vinden. dagveckla dukarna Iut man

det regionalahägnande värdighet, ochgamla fanborgarnas ärnu
form landskapsblommorfår plats intei Detmotiv äretc.ta avsom

detecken;bekännelsen dessafinna den ilätt äratt vagagemensamma
Väl-"tillfällighetsdikterkaraktär de visuella som mansamma somav

ochför dödsannonsersammanfattning helt livjer gravste-ettsom av
hinsidesmetafor detsolnedgången blir rimlig iälgEn mot ennar.

uppgående sol likaså,fågelstrecknaturromantiska Sverige, över en
paradis ochekologiskt detsädesax bådevajande påminner ettom

golfklubbor kors, segelbåtar medliknelsegoda utsädets iMen
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Aux,ç
l//5 8:2

Svenska bildklicbéer för dödsannonserFigur och kärleks-1999: tros-
ernblern korset och förekommer parallellt med de tecken försom rosen

och fritidsapplevelser dominerar paradisvisionerna dag.inatar- som
Yrkesemblemen har barockensgjort sitt intåg, precis iaven som grav-
stenssymbolik och arbetarrörelsens barndom

katter ochi nallebjörnar tillbaka desmå visar iärtopp, attgenuan
tanketraditioner, där människan drömmer träda detin iattom
okända med och trygghetsattribut tillfredsställdestatussamma som
henne livet.i Fig. 8

okändas kraft och det meditativas roll erkänns dettaDet inte i
tryckeriernas och reklambyråernas allmängods relation tillutan vare

bild- eller troskulturernassig uttrycksformer.
bakgrund detta det oväsentligt vadMot inte ungdomarnasärav

symbolrum för analytiska detinstrument. gäller detNär tra-rymmer
ditionsbärande teckenförrådet konventionalismen lika entydig där.är

berlocker med kors, hjärtan och ankare, detFörutom den fornnor-är
diska motivsfären lockar. längre högerextremismenJu ut motsom

kommer desto tydligare beroendet eller mindreärman av mer
approximerade och fiktiva traditioner från kätteri, ockul-satanism,

med dödskallar,tism benknotor, dessa sektorerIetc.ormar som-
smycken och märkesförråd -finns mycketinte ochDetrör nytt. nya

ständigt föränderliga ligger klädkoderna och kroppskultureni i isom
fråga hårklippningar, skäggtyper, piercing, tatueringar Därom etc.

ständig kodförfining, dockpågår snabb den hin-så inteär atten som
Ävenmanifestera samlandesig tecken. hip-ner som om grupper som
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klädstilar markerarm.fl. med speciellaskatare, kickers sinahopare,
denteckentillhörighet det inåtsin är snarast gruppensom egnasom

sammanhållning.ochidentitet
vidareutvecklasför och verkligenbildpraktik genuinDen ärsom

ocksågraffitin. visserligenungdomsgenerationerna Dettainom är är
formspråkbåde färgval ochformaliserad estetiskhårt isomgenre,en

och till blixtrarfiction-illustrationen,påverkad scienceär men avav
formel sedan spri-och har skapatden till någon tag, somen ny en ny

typiska och begränsandesnabbt. Alldeles det ider sig oavsett genrens
underskattad samhälls-den sannoliktformspråk, så är grovt som

samhällevästerländskadetecken. den vårtAtt år exponenteren av
bildkonstnärligt skapande,kollektivtfrivilligt och motiverathar

graffitin alltidden kriminaliseringlätt grundglömmer avman
fungerar hemvistmar-för. den dessutom vanligenAttutsätts ensom

sällan fram ellertillhörighet, kommerochkör inmutning av enen
klottret ensidigtstället analyserasfrämstanalyseras i revirtermer. I

graffitin avläsaskandestruktion. Undersökningar visar att somsom
ochoch början tillnärmande till miljöpositivt acceptans,ett en

åtbördersymboliskamöjligheter läsa dessa inomborde ha ävenatt av
framsökerdemokratisk kommunikation sigför nyasomramen en

det ianspråktagnadenna volymWikströms analysTomas ivägar. av
all verk-"annorlundahet" arkitektens planer, visar attmotrummets

uttryckande kreativitet läsasformskapande ochligt måste av som
alltid baratill tolkande omvärld, aggressivatecken inte mot-somen

ochsynnerhetobestämd övermakt. i Sverige justaktioner Imot en
internationellt höra till desvenska graffitimålare innova-då ansesnu,

och formalt oerhört eleganta.tekniskttiva, som
garagerockarna musiksi-Graffititecknarna kan jämföras med

räknas och börfallen det kreativiteten bördan; bådai är tassomsom
varför.krafter Ochnyskapandemed kalkylen sig. Föri röröver var

och deframtiden det websiternaför dennärvarande och ärnärmaste
dragkraftentycks hahemsidorna störstanätet ytorsomsomegna

Och därför bordetankar och drömmar.för visualisering stu-somav
estetiska ochdet socialt expanderande semi-deras utvidgning avsom

kollektivgraffitin haotiska varitMen är attrummet. enensam om
sällsyntmycketbildkonsten; inomrörelse inom något ärsom annars

dessutomfrån musicerandet. Vad denbildskapandet till skillnad inom
uppmärksamhetefter konstnärligintevarit strävaär attensam om

utanförhållitden kretsen; den har alltså sig tvåinom änannat avegna
den sökerkonstinstitutionella främsta statuskrav: intedet systemets
ochför enskilda talanger densociala genombrottsarenorskapa går

investeringsobjekt.ekonomisktlanserainte att som
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medhängaoch belastadgraffitin bevakad måstesåAtt är samman
det materielladenvagabondage ochsjälvvaldadess ägan-antastaratt

för.har betalat vi.Dådet. Visavi någonnågotDen reagerarsomagerar
immateriella visualitetendeninteMen övergrepp motreagerar

ochlångvarigaremycketfler ochsannolikt skadar många ettsom
TV-utbudet Sverigeförser det samlade ikvälldjupare plan. Varje oss

morddramer,thrillers,underhållningsinslag,våldsinriktademed 5-6
lojalt välvilligtdekvällarnadeckarfall Och igenometc. avannonseras

alldagligheterdet såg.villhallåor att tro att nyssvarosssomav
direkt efter barnpro-ochkvällens lopphelst underFör ävennär som

våldsammastedeplockartrailers sändaskan ut sce-somgrammen
hardet inte någonfilmer. Alla jag påståttdessa ärattvet nunerna ur

anhörigellerfått skydda självsig någonöverdrift. Alla har någon gång
detfrågar någonsinför oönskade bilderna. ingende Men ärvem som

och bakomtotalbakom anonymitetinslag skyddadedessagör en
Ochhedervärda legitimitet. ingen rättegångservice-uppdragetspublic

överrumplingsteknik. TV-denna riskablahållits rörandehar någonsin
effekter kostar ingenimmateriella och något;tittandets anonyma

drabbasför vården denindividuellt betalabehöveringen som avav
ångestskapandeöversköljdefter ofrivilligt ha blivittvångstankar att av

visualitetenmissbrukdettakriminaliserasDärför intemordscener. av
Skillnadenifrågasätts intementala allemansrätten.och den Det ens.

himmels-aktionsradiegraffitimålarnasagerande ochmellan detta är
våldsverkare.tillställsbara de Somvid, det är svars.senare sommen

ochallemansrättenOm den visuella

gemenskapsrummet
nattliga raidergraffitimålaren iSjälvfallet sinasig spän-rör en

kringgåmålen kunnadialektik, där justningsfylld social är attett av
oseddaellerdess okändaoch stället hittasamhällets vakande iöga

förmellan sigkanbrottytor. inteKontrasten utsättastörre attvara
offentliga, och trailer-och detdetspänningsfält, mellan privatadetta

våldscollageframrullande istridsvagnsliknande sinaregissörens av
skyddadtotalt anonymitet.bakommiljonupplagor en

visuelladetta TV:savsiktligt hårdragitharJag resonemang om
aktioner,graffitimålarnas fläckvisamarknadsföringsmonopol kontra

samhälleliga agerandetdetgrund stårför komma denatt somsvaga
visuellakulturen ochden visuellaförhållande till våri sitt antropo-

uppmärksamhetenfästamed detönskanlogi. givetvisMin är att
ochdärdemokratiskaden umgängesmönsternyasamvaronzoner av
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kommunikativa uttryck har och det faktum bådeväxt attupp
ochpositiva dessanegativa varianter kan analyseras och diskuteras.av

detDet inte medvetenhetexisterar styrkannågon iär som om om
kreativitetens självbild,positiva verksamheteninte kan kategori-om

studieförbunds- ellerinom utbildningssystemen eller deinomseras
etablerade konstinstitutionernas omfattande estetiskaDenramar.
verksamhet vadinom Grandin här har kallatIngemarutövassom
det anarkocivila samhället, uppmärksamhetinte medi paritetges
dess normbildande verkan. finnsandra ändan normtilläg-I passiven
nelse och konsumistiskt färgad självbild, heller villingen åtaen som

riskbedöma försig den Med historiskt perspektivsåäratt att ettvag.
det emellertid dennagår tydligare kontur. kanManatt ge process en

den indirekta självreflektionen sker visuellaviat.ex. attse troper som
sprids modet och kroppsspråksstilar. Tidningstecknareav som som
Liling och Gerd Miller hade underVec/eo-Revyns storhetstidNyström

och 50-talen ofattbart inflytande1940- männis-ett stort unga
kors självbild, kvinnors skapade bara perfektainteDemäns.som
modedockori teckningar desina också gestalt koderutan gav nya

kroppsspråketinom och för relationerna mellan könen. kan bl.V1 a.
rekonstruera dettaintervjuer spel mellan bildförlagan ochgenom

Verklighetens livsmannekäng. livet konsten gäller regelniI som
bild föder bild". finns anledningDet ingen dettainteatt tro att
också gäller den normbildningen.negativa

det baraTyvärr krislägeni dessa fenomen observe-är nästan som
samhälleligt tolkningsbara uttryck, då dessa mani-ärras som men

festationer desto tydligare. Fotbollsvåldet kanske de exempelär
hör brandkatastrofen vid Makedoniska föreningensMenmest om.
fest Göteborg allhelgonahelgeni visade samhälle,1998 ett som var
mäktigt byta självbild och och de soci-över rasgränser överatt tros-
ala skrankorna. långa slingrande drivorna värmeljus,De blommorav
och omfattade de förtvivlan och de viljamångasporträtt närmastes

och söka förstå. det lillaRunttrösta vägatt att att utrymmeten
Backaplan visuellt och rituelltsig gemenskapsrum"reste ett av
gigantiska bFig.mått. 9a,

Vid Olof Palmes bortgång skedde markant1986 gränsöver-ett
skridande detta avseendei vilkeni Sverige. partifärg bar,Oavsett man
lade ned röd eller nejlika vid mordplatsen. Förman en attros
uttrycka den djupaste formen deltagande, kunde Överträdaav man

självbild ochsin motståndarsidans symbolspråk.t.o.m.egen anamma
klev denMånga osynlig tröskel ochgången in iöver störreetten

demokratiskt symbolrum.
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Göteborg gick halloween-festligheternaFigur 9 I i1998 övera,
katastrof festlokal eld. manniskor innehrandes.63nar togen en unga

alla deladeDen skapade annorlunda sjalvhilder ochöver gränser sorgen
gemenskapsrurn. dygn det framPå delaktighetensvabcteett ett tyst cere-
moniel kring ljusdiket det mörkret.i SundbergFoto: Magnus I 1tunga

och Adam Ihse th., förstasidehilderi Göteborgs-Posten2.11m.
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Bilden budskapettav -

"politisk reklam" och
visuell kommunikation

GöthlundAnette

inför uppgiftenjag skriva bidrag till Demokratiutred-När att ett
demokratinsningen estetik bläddramig igenomtemat satte att

skrifterde redan producerats anslutning tillnågra i utred-av som
fastnadeningen, och demokratinf dettajag i brev till detLäsarna I

läsande behandlar Anders Johnson skriftspråketsSverige och läs-
betydelse förningens demokratin. för bland diskussionHan annat en

kring demokratins olika dimensioner. Demokratins formellatvå
dimensioner beskrivs för förstadet politisk frihet åsikts-, ytt-som
rande-, och mötesfrihet, förorganisations- det andra allmänna val
med lika Till detta läggs tredje dimension, detrösträtt "geren som
demokratiska djup och handlar medborgarnasrummet ett som om
delaktighet delaktighet möjlighet till diskussion.en genom-

diskussion djupet fordrar ochDenna aktörermånga mångaarenor
självständigt ställning och kommunicerar idéer till andrasinatarsom

Johnson beskriver hur sådan samhällsdiskussion kanNär ut,en se
beskriver han den fåtalsamtal mellan ellerett ettsom personer som

Kommunikationen kan skriftlig eller muntlig ochstörre möten. vara
föras traditionellavia massmedier eller Internetf

Johnson det den tredje dimensionen deniärattmenar som
svenska demokratins problem återfinns. Problemet, enligt Johnson,

det förläses litet skönlitteratur bland politiker.våraattsynes vara
Därmed offentligadet samtalet.5 sådanJagutarmas attmenar en pro-
blemformulering behöver kompletteras och vill därför undersöka bil-
dens dennaroll tredje dimension.i mig inte visJag någotmotsätter
Anders Johnsons skriftens och läsningens betydelseresonemang om
för den demokratiska diskussionen det vill dennajag igöramen-
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seende tycker det saknasvända till detmig Sverige. Jagär attatttext
hadeförtroendevalda under bokstavenhans föri ABC Vnågot -

Johnson massmediernasVisuellt. Med tankeskrivitjag att tar upp
boksta-Medievridningen dryftas underbetydelse, liksomökade att

saknasf viktigttycker visuellt perspektiv DetjagM, är attatt ettven
efter-för demokratin,medialiseringens effekter inte minstdiskutera

allt tilltroden politiska diskursen tycks hainom störreensom man
kommunikationskanaler.budskapmedierna och visuella Atttill som

formuleringarbetydelse medJohnson avfärda bildbudskapenssom
och sedan borta, ellerlämnar snabba känslospår"Bilden Enärsom

marginaliseraord7, dessutombild kan döda än är atttusen enmer
Bildfors-utmärkande för tid.företeelse vårmångasom av anses vara

Mirzoeffkaren Nicholas skriver:

than beforeand visualizedvisualexperienceHuman evernow more
believing.much thanthis swirl of imagery, seeingIn/.../ more

life, everyday lifeof everydayjust partnot a

forum för kom-tredje dimensionen beskrivs alltsåDen ettsom
föras därförväntasden kommunikationmunikation. Men är ensom

eller detsamhällsdiskussioneneftersomidealtypisk konstruktion -
verbalturtagandebetydelsendemokratiska samtalet, åtminstone i

fåtal människorkommunikation, egentligen angårnågotär ettsom
begrän-forum tämligenblir dettaavgränsad Sålundainom en grupp.

skriftkommunikation.ochinskränker det till verbal- Dåsat om man
partiaktiva ellerför redandet angelägenhet demblir är somsomen

långtdet villolika formerarbetar med politik dessandra i sägasätt -
följande:uppträderproblematikifrån alla medborgare. Den ärsom
verkligfaktiskt hardet två-så svårtOm upprättaär attatt ennu man

och väl-politikendem beslutarvägs-kommunikation mellan omsom
vill, kunnavad det villhur skall då opinionernajarna sägavetaman-

de medel villproblem politiken skall lösa Ellervilkaveta om man
Vilka fora för kom-för problemenanvända lösasig accepterasattav

använda förde förtroendevaldamunikation bör exempelvis sig av
behövs, det villtill "mun-mot-mun-metoden"detta Alternativ säga

föreningsverksamhet partiarbete.samtalsformen exempelvis ochtill i
Behovet snabba kommunika-heller särskilt snabb.inteDen är av

ökade betydelsetionskanaler har ökat, vilket massmediernas är ett
bild-studera seendets ochför. Därför detuttryck intresseär attav

bildska-demokratin. Liksompraktiker förhållande tilltolkningens i
frågan hur deför naturligtvis också ställa visu-pandet, sigmåste man

för-perspektivutformas, och vilket syfte.ella budskapen i Ett som
villåterkommer denna volym Fortsättningsvis jagvisso i resonera
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kring frågan vilken roll bilden och visualiseringen kan ha deniom
demokratiska vill från problemformulering tillDet sägaprocessen.
givande politiskt mandat.av

affischer. Affischkampanjerurval politiskaMitt iutgörs av sam-
tillfällen frågorband med val eller vid andra då olika politiska skall

aktualiseras avsedda föra budskap tillsitt möj-så mångaär att ut som
Ävenligt och får därmed plats det offentligaistor rummet. om

kanske alltid tänker finns de betydandede där,inte så utgöratt en
del bildkultur.vårav

Visuell kultur

visuell kultur -vismzl culture har kommit bliBegreppet våratt ett av-
tids modeord då det handlar samtidskulturen.beskriva Detattom

flitigt bildforskningen.används dag kulturvetenskaperna ochi inom
lever visuell kultur det enbart betydel-i inte iviNär säger äratt en

lever bildrik miljö, översköljs bilder, särskiltiviatt attsen en av
från massmedier och teknologi. studium visuell kulturvia Ettny av
behöver nödvändigtvis fokusera bilderna, eller bildut-självainte
budets omfång. handlar förhållande seendet,tillDet vårtsnarare om

förhållandetliksom mellan seende och kunskap. Eller Mir-somom
zoeff uttrycker det:

other words, visual depend themselvesculture does picturesIn not on
but visualizethe modern tendency picture existence.to or

kan synliggöra tillvaro ändavilja inMan vår vårsäga att attgenom
bara röntgenfotografien och visualiserabenen medsom våraatt

erfarenheter har utvecklat seendekompetens.vår
hela förklara visuelldet lite konkret;För göra sättatt ett attmer

kultur,kultur det handlar det människorna ivarpåär sättatt enom
samhälle, själva för själva. handlarsigsig Detett representerar som

redan hur bild och kunskap relateras. exempelvis det eli-Inämnts om
representationsformsabetanska England kom Visuellteatern attsom

skaffasärställning. betydelsefull praktik förTeatern atten var en
kunskap och konsensus "det engelska.skapa kringsig I sexton-om

hundratalets artefakt, central delHolland däremot bilden, som envar
vävdesamtidens visuella erfarenhet. tryckte bilder böcker,iManav

bildtapeter/bonader, målade kakelplattor och naturligtvis också-
tavlor hänga Holland skulle fram-landIväggen. ettatt ett som

fältslag form illustrerade kartorgångsrikt ha avbildats trycktai av
europeisktmasskultur sålunda.news maps, Isorts ett annaten
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land skulle den militära framgången troligare ha dokumenterats som
historiemålning avsedd för hovet. samtida visuella kulturvårI ären
huvudsakligen bilden ochdet den populärkulturella denvia

själva,massproducerade bilden kulturvårrepresenterarsom oss
Ävenföroch samhälle själva. också konsten delvårt äross om en av

ifrånden visuella kulturen, med kommentarer, har den långtsina så
informa-spridning. reklam och film,Det i i iär ävensamma men

tionskampanjer och opinionsbildande kampanjer samhället ska-som
ochbild svenskhet, önskvärda identiteteren av av gemen-par

ideal. Johannesson diskuterar i sittNågot Lenaävensomsamma
inledande bidrag denna volym. bilderna speglari inteMen, möter
nödvändigtvis verklighet. Bilderna skall också medska-vår ses som

till denna verklighet. fotoforskning har gällervisatSompare nyare
bilder och nyhetsfotografi, villdetta dokumentäraäven gärnasom

objektiva verklighetsredovisningar.15se som
finns mängd olika diskurser den visuella kultur leverDet ien

Beroende studerar bilder medicinsk, konsthistorisk elleriom en
politisk diskurs, för exempel, de miljöervarierarnågra såatt ge

dem de deras funktion och uttryck.media de gestaltar sigmöter
finns kanLikväl det karaktäristikanågra gemensamma resonera

kring.

Bildens funktion

från följaTill skillnad behöver bilder lineärtinte någottexter system
för läsas"bli "begripliga. vill de behöver ellerinteDet sägaatt att

frånbetraktas till höger, vilket det gäller i vårvänster är system som
formervästerländska kultur. Visuella språketsintestyrs av syn-

regler uppfattas bild kan hataktiska kan simultant. i principEnutan
helst, det finns konventioner ocksåhur ingångarmånga ävensom om

för hur avkodar karaktär den mängdbilder. Bildens öppna ger en
tolkningsmöjligheter. Bildbudskapen dock förankras ochkan textav

vilket utmärker kanskekontext, påverkar tolkning. Bilden sigvår sär-
för förmåga fleraskilt kommunicera plan samtidigt, såvälsin att

fantasins och det omedvetnas medveten harnivå.nivå Densom en
alltid både primärbetydelse denotation och sekundär bety-en en
delse konnotation, där konnotationen handlar de associationerom

Ävenoch bibetydelser det visuella innehåller. bil-tecknetsom om
dens helt bildtolkning likvältolkning aldrig kan kontrolleras någotär

lära Bilder, liksom ord, tecken betydelser kul-måste ärär varsoss.
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turspecifika. del bygger konventioner,betyder de tillDet att stor
förstå.vilka lära signågot måsteär attman

kanvisuella diskurs uppehåller kring dennajag mig iDen text
karaktäriseras politisk visuell sådan. diskurs aktörerEn varssom en

fackför-olika intresseorganisationerpartier,utgörs typerav av som
bund och näringslivsorganisationer, uppgift opini-är attvars vara
onsbildande Beroende avsändare/ uppdragsgivare,olika sätt.

identifierbar, hurdet här fallet alltid känd och kan ocksåi är sesom
fungerarbilden eller mindre explicit normerande och tillikamer

konsensusskapande. exempel. valrörelsen visadeskaJag I 1991ettge
Socialdemokraterna affischerbland rösttemat attannat tre en

fortsatt trygghet och välfärd.Socialdemokraterna Omröstvar en
efterville ha och mänskligt valet detSverigeett tryggt, rent ettvar

enkelt val socialdemokratiskt. Trygghet, renhet och mänsklig-rösta-
de flesta ansluter till. naturligtvis kanhet väl ideal Menär av oss oss

för individer ochinnebörden dessa begrepp olika olikai utse pre-
för hemväljare. Trygghet kanske kunna åka medsumtiva migär att

kommunala färdmedel kvinna efter elva kvällen, tacksom ensam
det finns fungerande tunnelbana med personal alla statio-attvare

busstrafik och upplysta från hållplatsen.eller gångvägar Etttätner,
för med klotterborttagning, förlikaSverige intensivnågonärrent

för tredje detinvandrare, innebärrasist Sverigeett utan attenen
kärnkraft före fossila kanskeväljer bränslen. mänskligt Sverige"I ett

kan kosta öka invandringen, eller äldrevåraatt att ge enoss
värd Och vidare. Eftersom dettasånamnet. mottagarna avomsorg

budskap idealt samhälle sålunda heterogen och tämligenärettom en
okänd väljer visualisera budskapet allmäntså"massa, att ettman

möjligt kan känna de tilltalade alla skallså mångasätt ärattatt som -
med, skall utanför. Bilderna skall kunna tala tillingenvara vara var

och bekant, allt inget.Men säger sägeren av oss. som man man

ocksåSverige"Ett i morgon"tryggt

valaffischen från fårbild illustrera textbudskapetDen 1991som
också fotografi manligSverige i"Ett morgon ärtryggt ett en

byggnadsarbetare, fångad byggnadsställning.in action" uppe en
den obekväma arbetsställningen har hanTrots cigarett iFig. 1 en

bilden det "Arbete nedre högra hörnetUnder alla.står Imunnen.
återfinns allaligger röd invid denna symbolpartinamnetrosen

affischerna. trygghet åsyftar här sålunda tillDen rättenärman
följtarbete. traditionellt socialdemokratiskt krav harDet är ett som
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TRYGGTETT

SyERIGE
OCKSA MORGON.|

Figur
Ett tryggt

ocksåSverige i
Socialmorgon,i demokratiskISocialdemokraterna

valafiscb från
å/i 199

med socialdemokratins historia. användsPå sätt ettgenom samma
visuellt språk lika traditionellt utformning, skullei sinärsom man
kunna tala ikonografisk konvention arbetarrörelsens bildhis-iom en

lönearbete muskelarbete.symboliseras kroppsligt, manligttoria; av
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ETT RENT

SyERIGE
MORGON.OCKSAI

Figur
Ett rent

ocksåSverige i
social-morgon,

idemokratisk Socialdemokraterna
valafiscb från
1991

detta skullekänslanförstärkerFotografiets gula attsvagt ton av
fotografi.gammaltkunna ettvara

kvmnoansrkte .illustreras . .också ... o ,,Svenge,,Ett ett 1rent avmorgon1
utstrålaransikte njutning. Detnärbild. Fig. 2 Hennes uppväntär

avspända.slutna, anletsdragensolen, Detärärögonen utsermot
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hon åker båt. kan fartvinden hennes håri och köl-Mansom om ana
vattenskum bakom henne. Fotografiet blåtonat, vilket understry-är
ker till himmelassociationen och unikt", detSverige stårärvatten.
nederst bilden.i illustrerade hårt arbete; han bygger landetMannen
och för försörjning.står illustrerar frihetKvinnan njutning,trygg
och fritid i Tittar konst- och bildhistorieni kannaturen. man man se
hur bilden har haft till uppgift illustrera de strukturerandeatt en av
principerna vad gäller kön, nämligen dikotomiseringen kulturman/
och kvinna/natur. isärhållandets praktik uppgiftEn är attvars
upprätthålla maktfördelningen mellan könen. unikt,Sverige må vara

den visuella iscensättningen detta budskap det deninte,ärmen av
kan följa lång och väletablerad traditionsnarare ses en .Än blir detintressant affischen med budskapettittarnärmer

mänskligt ocksåEtt Sverige i finns foto-Fig.morgon. 3 Här ett
grafi, liksom de övriga i med bakgrundensvartvitt tonad lilaimen
den här medelålders hissargången, barn luften.iav en ettman som

lilla pojken skrattarDen och hans blonda hår flyger. Välfärdenstort
ska omfatta alla under bilden. skall tolka dettaHursäger texten

och bildbudskap det utslag mänsklighet välfär-Att ärtext- ett attav
den skall komma alla till del kan flestadeDet Socialdemokra-nog av

tilltänkta väljare skriva under Vad då ochpå. poj-görternas mannen
ken bilden glada. har tid tillsammans.De De Kanskeär är man-

föräldraledig egentligen pojken förFast gammal förnen utser att
hemma med föräldraledig helt lättintepappa. Det ärvara en att se

bilden illustration till textbudskapet. finns uppenbaringenDetsom
koppling mellan och bild. får följaktligenVi använda vårtext egen
associationsförmåga. dock troligtDet inte avsändaren har valtär att
bilden och barnet helt Tack harapropå. såav mannen att ettvare man

formulerat textbudskap kan"öppet använda bildpass man en som
signalerar medvetenhet och jämställdhetsfrågor,i ävenengagemang

det egentligen den fråganinte aktualiseras här. sådantIärom ettsom
perspektiv visar främmande förinte sammanställ-ärattman man

och barn.ningen den budskapet"män hellreFör mottagare av som
tycker det skall heta kvinnor och barn, kan bilden lika gärnaatt

kommer hem från arbetet och lyfter det väntandevara en pappa som
barnet välkomnande Kanske har kommit hemgest.som en pappa
från byggjobbet riskera hamna konspirationsteoriUtan iatt att en

dolda budskap vill medjag ovanstående exempel hur analysVisaom
och tolkning och bild, och samspelet dem emellan, lyfter framtextav
föreställningar vad ideala värden samhälle.i vårtärom som
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MÄNSKLIGTETT

SVERIGE
OCKSÅ MORGON.I

Figur
mäns/eEtt

VÅLFÅRDEN OMFATTA ÅLLÅ.SKAockSverige
Soci-morgon,

k Faldemokratis/e Socialdemokraterna
frånvaløfis cb

.
1991
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"Politisk reklam"

den kategori bilder hör denInom till politisk-visuella diskursensom
skapas sålunda bildbudskap flera nivåer helt lättainte är attsom
karaktärisera. Fackförbundens kampanjer, valaffischerpartiernas -

benämnerinte dem reklam spelar de med nödvändighetäven om
och ofta med snarlika medel kommersiella bil-samma arena som

Ävender, ofta i massmediekontext. deras budskap inne-en om
hållsmässigt försöker inta hållning reklamens, framträderänen annan
ofta "identitetskonflikt reklamen och de politiskaen attgenom
budskapen får snarlik utformning. populärkulturens bilderAtten
och reklamen normerande och har "idealskapande funktionår ären

förhållande väl känt och studerat. amerikanska filo-Denärett som
sofen feministenoch Bordo harSusan exempelvis flera belysandei

hurvisat den västerländska kulturens bilder kvinnor ochtexter av
kvinnlighet barainte normaliserande och homogeniserande,är utan
också reproducerar kvinnlighetens objekt. Förstatus attsom en
sådan kulturell praktik skall fungera skapas enbart idealiseradeinte
bilder kvinnor och kvinnlighet, och manlighet,även mänav utan av
liksom förhållandet mellan könen.av

politiska bilderna harDe till uppgift visualisera avsändarensatt
budskap med syftet erhållaantingen mandat för genomföra sinatt att
politik eller fungera "agendasättare", Vilket förlängningeniatt som
handlar fram förändringtvinga de styrandes politik. Samti-attom av
digt deiscensätter verklighet utifrån avsändarens intentioner.en

försöker skapa verklighetsbildMan kan kring. Vanligt ären enas
bilderna kommunicerar parallella budskap, tilltvå exempelatt att

fotografiet "hurvisar det dag samtidigti textbudskapetär sägersom
hur det skulle kunna mycket bättre eller mycket Social-sämre.vara -
demokraternas budskap från ocksåett Sverige1991, itryggt mor-

alltså det eftersträvansvärdagon", upprätthållaäratt att status quo
eftersom redan lever den bästai världar, blir naturligt säll-av nog

kris det blir landet.isynt mer
typiskt exempel det-kan-bli-bättreEtt retoriken val-är en

affisch från det fleraSSU affischer1994, underär presenterarsom
parollen kräver baraVi rättvisa. Två istår smutsigamänunga ove-
raller verkstadsmiljö,i de med och ålder. Denpresenteras namn ene

den andre mekaniker. gladaDe inte denär reparatör, Detta ärut.ser
solkiga verklighet de har arbetsvecka.varje Textbudskapetmötaatt

de dessutom stämplamåste in isäger varjeattoss ottan attmorgon,
de harinte rättigheternågra arbete,sitt bara skyldigheter oavsett-
de färdigheter och kunskaper de kan tänkas besitta inom område.sitt
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sannoliktkanverkstadsindustrinarbetar inomDe mänunga som
avsändaren villkanbudskap.identifiera med detta Mensig attanta

det dagoch i inteungdomarmålgruppen så,definiera sär-äränstörre
människorarbetedendet härvanligtskilt är sertyp ungasomatt av

bildyrkeskarriär.framtida Dende tänker sinframför sig när ur
medkvinnortill visarriktar tjejer tvåkampanj sig ungasomsamma

välstädredskapenochstädrockar medikläddamoloken syn-uppsyn,
medkillarnastädare, liksomvikarierandeliga. De presenteras som
skalllättarebetraktarenavsiktensannolikt medålder,och attnamn

städar varjemänniskor."verkliga Demedidentifiera dessakunna sig
kryptiskalyder denstädar Sverige någotdag Vem texten.-

uppfattasdettachansenungdomsperspektivUtifrån är attstorett
dualistiskthakanUngdomarbild arbete.förlegad sägas ettavensom

kan tänkade siginnebärarbetslivet.tillförhållningssätt Det att taatt
egentli-vad demedharstundenför inte någotarbeten göraattsom

instrumentell hållning.har dearbetemed. Till dettavill arbeta engen
fram livetdet längre iuppfattningensamtidigthardeMen attunga

håll-värderationellhartill vilketarbete,finns entyp manavannanen
identitetsarbete.individenstillkopplatsådant jobbning. Ett är

manligtsymboliseravaltharavsändare återigenBildbudskapets att
inarbetadutifrånkönsroller,liksomkvinnligt arbete,respektive en

finns detNaturligtviskonservativ.framstårikonografi ungasomsom
ochverkstadarbetar inomstädar ochkvinnor män somungasom

förstär-behöverarbetslivetinflytande ideliksomindustri, att ungas
allmänhet väljeroptimistiskt iändådetkas, attär attatt tro ungamen

de självaSärskiltverklighet.derasdem ochidentifiera medsig om
preferenserUngdomarnasarbetsmarknaden.kommit ininteännu

troligenyrkesarbetet liggeridentitetsskapandedetvad gäller närmare
ochindustri- service-journalistikmedier och inomområden änsom

utbildningarnaområdensådanafall inomsektor. i varjeDet är som
värderings-ungdomsdelegationensochöversökta.ständigt Barn-är

värdesätterungdomarfaktum;också intressantstudie visar attett
före bra lön,arbetskamrateroch trevligaarbetsuppgifterintressanta

makt kankarriärmöjligheter.och Drömmensanställningstrygghet
identifikationsmöj-försöka skapavisuella planetdetAttstor.vara
meningslöst.vill Där-med inteligheter månganågot ärens seunga

till uppmaningenlyssnahellerde troligenmed kommer inte attatt
ellervill verka inom.deområdeförändring inteförrösta stannaettav

förtill mittåtervändaåterigenFör avstampet resonemang:att
synvinkel finnsdemokratiskdetJohnson skriverAnders enatt ur en

läsaren hartalmedier;ochtextmediermellanskillnad störreviktig att
oftafinnstalet.makthar Detlyssnarenmakt överän ettöver texten
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självbestämmandemått läsakteni hurstörre villnär,av var, man-
till budskapet.sig gällerDetta bildtolkandets möjligheter -iäventa

varierande grad beroende vilken bilder det handlar Ityp av om.
Johnson, kan också avsändaren utformatexten, menar ett mer nyan-

budskap, beskriva komplexa företeelser och huvudserat övermer
föra djupare problem för det politiskaresonemang Etttaget ett

budskapet i form dock det inte kom-så mångaär ärtextens att som
del det mängd olika anledningar, bland tidatt tamer av av en annat-

och ork. djupare politisktEtt textformi allt inteärresonemang trots
vad majoriteten läsarna med sig tunnelbanelitteratur ellertarav som
kvällslektyr. styrkaDess med andra ord kanske samtidigt dessär
svaghet. förmodligenDetta anledningarna till de for-är en av att som
mulerar budskapen Vänder sig till reklambyråerna för hjälp medatt

utforma visuellt och språkligt budskap kaninte låtaatt ett som
bli uppmärksamma vid busshållplatsen, bläddrar inär väntaratt
morgontidningen eller slötittar reklamavbrott TV kanHär å
andra sidan återfinna det visualiserade politiska budskapets problem
och begränsningar, inte handlarminst den identitetskon-som om
flikt" budskapet hamnar då deti den kommersiellasig in rekla-ger

Ofta blir resultatet blandform, politisk reklammens arena. en en
inte alltid förmår balansera mellan de möjligheter och begräns-som

ningar visualiseringen kan medföra dettai sammanhang.som

gårAllt säljaatt med mördande reklam

alltså visuelltKan paketera viktigt politiskt budskap iman ett en- -
slagkraftig form, till heterogennår publik kul-Denut stor,som en
turella kontext den här budskap skall hördasig igöra utgörssortens

det moderna konsumtionssamhället med överflödsitt informa-av av
tion, riktad till den enskilda individen konsument tillänsom mer
kollektivet medborgare. till exempelSom sociologen Anthonysom
Giddens har identitetsskapandetvisat, så senmoderniteteniär nära
knutet till kulturella tendenser varufiering commodijficøztionsom
och konsumtion. definierarV1 själva hjälpmed förhål-och ioss av
lande till vad kan konsumera, nämligen livsstilar och varor:

the ofFor project the self such become heavily commodified.as may
lifestyles,justNot but self-actualisation packaged and distributed

according market criteria.to
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dag1970-tal detmedvetet imed politisktjämförelseI är van-etten
livs-skapar identitet inomtillhörighet ochsöker sinligare enatt man

politisktgrundad konsumtionstil engagemang.änsnarare
utformasbildspråket kan dagpolitiska i inteDet över-som en

affischer agi-sovjetiskaideologisk symboliktydlig i agitpropsom
filmerRiefenstahls somistil medpropaganda eller Leniitation +

skullebagagetfrån det historiskaWillens.Fiumpb des Bortsett
talar tilleftersom debort intebilder väljas minstsådana inte oss som

för-med fri vilja,individer ettutan oss somautonoma uppmanar
propagandistisköverdrivetBilder meddefinierat kollektiv.hand

enkel ochefter kommunikationkaraktär, ärsträvar somensom
svartmålarochskönmålar detövertydligt positivaokomplicerad, som

förmårknappastbildspråkanvänder förenklatdet negativa, ett som
denoch tillvanda vidindividereller delocka är uppväxtautmana som

finnsdetDärmed intedag.seendekultur har intebild- och i sagt att
naturligtvisdetpolitiska bilder, detreklam ochpropaganda i gör

kom-alltmeruppgift. denövertalning deras sigeftersom Menär tar
haraffischenpolitiskaintrikata uttryck.plicerade och Den enturer

dagensvill peka häroch historia. jagDetintressant är attegen
like harbildmiljöfungera intereklam ipolitiska måste varsen

svårigheter.specifikaden införoch därmed ställstidigaresett
skall tilltaladetpolitiska budskapdagens visuellaKravet är att

medflesta kan förstå,demöjligtså många sätt ettett somsom
propaganda,ellertill retorikbör reducerasbudskap inte tomsom

synligt idär det sigtvingasdessutom göra enormtettatten arena
Samtidigtkommersiell reklam.lockandeutbud allsköns som upp-av

tillmåletdragsgivaren/avsändaren så mångasig nånärmar att ut som
stads-storbildstavlorTV-reklam, ianvändamöjligt sigatt avgenom

bilagoreller ihelsidesannonseraffischering tunnelbanan,irummet,
kan for-ihåg intevidare, kommaochtidningar så måste att manman

innehållsmässigt.form- ellerhelst varken Förmulera hursig som -
chansskall budskapet är atttvungenmottagarna manatt enge

får utifråndessaden gestaltningformuleringarnasåväl somanpassa
bud-med politiskanaturligtval detInförkontexten. så sägaär attett

förvän-vadaffischtavlorna, detkaraktärretoriskskap ärav mer
politiskförafackförbund villexempeltillMen ett upp entar oss. om
dettidpunkt, krävsviddagordningen såfråga någon attannan

desamtidigtrådande reklamklimat",tillsigsätt somett anpassar
uppmärksamhet.fårsticka det Den svårasteskallvis sånågot ut att

televi-folks vardagsrum, viauppgiften förmodligen sig in iär att ta
sändningstid.TV-reklam bästamedoch konkurrerasionen, annan

kanske ikomplicerade måsteMer att tastrunta uppresonemang man
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till diskussion med medborgarna denna form.i gestaltar tillHur man
exempel informationen pensionssystem sådant sättett nyttom ett

vanligt folk" känner delaktiga och förstårsig vad det handlaratt
lättDet inte 0rd ellerom sig i bild. for-Dessutom,är text,vare vem

mulerar denne genomsnittsmänniska eller medelsvensson ärvem
Eller för den delen eller vad medborgare är.vem en-

Behovet förenklingartill ligger alltid till hands. Lik-näraatt taav
behovet kunna tala till medborgarna det sättattsom av trorman

de vill bli tilltalade. Viljan till med slagkraftigtnå mångaatt att ut ett
budskap den politiska reklamen sig konsum-gör närmaratt en
tionsestetik, och den då tilltalar medborgarna egenskap kon-iatt av

Ovanliga budskap förr:vanligare Gåärsumenter. typav en som var
med Socialdemokratiskai Arbetarepartiet, till exempel, budskap

till deltagande. kan fångaPå sättsom uppmanar samma som man
konsumentens uppmärksamhet locka med ellerattgenom etten vara
köp, kan lockelsen också ligga bli erbjudeni plånbo-iatt mer pengar
ken. lön, ellerpension lägre skattHögre välkända lockbeten.ärmer
Budskapet, skall ligga till grund för den demokratiska dis-som
kussionen, riskerar förenklas, fördunklas förflackas.ochatt

Att tala till folket

sak kan tydligareEn har definierat målgruppsin ochnoteras, man
tydligare budskapet formulerat, desto lättare tycks detär attvara

finna adekvat och betydelsebärande form. Vilket kanen synas vara
självklart. Om ovillig precisera samtalspartär ärattman vem som ens
och har för avsiktinte diskutera politikens innehåll sak,iom attman
blir det också visualisera meddelandetsvårt intressant sätt.att ett

tydligt exempelEtt valaffischer.partiernas håller sigHärutgör man
till allmänna formuleringar kanså och undviker politi-attman man

frågor. allra vanligaste formensvåra för valaffischDen denärsera en
där eller flera från cho-partiet såpresenterarman en person ett
sefritt och förtroendeingivande möjligt. innebär oftastDetsätt som

porträttfotografi hel- eller halvfiguri textbudskapett samt ett som
består partislogan och skall föreställa frånsig citatettav en man

fråga, han elleri hon vill för.något eller tillstår Dennapersonen
åsikt naturligtvis tillhörnågot partiprogrammet;ärsynes egna som
fråga får alltsåi personifiera specifikt budskap.personen ett

Partiledare eller framträdandeandra inom partietpersoner som
tillmäts betydelse också omtanke den visuellaistörre ägnas större
iscensättningen. behöva karismatiskDessa framtoninganses en mer
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destyling". minstdärför behöva viss Inteoch kan genomgå ärom
hårdstyladdiskussionerna Monaminns intekvinnor. Vem om en

inför EU-valetkandidatPaulseninför MaritSahlin valet 1994. som
framträda denfåttharkvinnahittills den endaväl1999 är somsom
medieversion.bearbetad Detlagomdockhon vill i ärtant envara -

uppenbartdetmålgruppVad gällervarumärke.hennesockså är
väljare. Detpresumtivaidentifiera det partietsförsöker egnaatt man

bild.såvälstilmarkörer Där-ianvändandetgörs text somavgenom
respektiveModeraternasskillnadför det sällan svårtär att se

enbartbildenvalaffischer.Miljöpartiets Inte utgörs ettavomens
andramed motiv,valaffischernaturligtvisfinnsDetpersonporträtt.

visuella Valpropagan-dengrunden ihär beskrivnade utgöräven om
harockså partiporträtten"och kandan påstå en egen,attman

ikonografi.inarbetad
bildspråk ochvälkäntanvända sigstrategiEn än ettatt avannan

villdetkodbrytning",medikonografi, arbetainarbetad sägaär atten
Folkpartietsexempelvälkända.invanda ochdetbryta Ett ärmotatt

affischerna visarexempel tvådär tillvalkampanj män1994, en av
attribut.sadomasochistiskamedläderbögariscensatta ett parsom
kedja,hundhalsband ochisbjörnsfäll medknäDen somenene

poli-svenskmycketför iståendehålls den Det 586märmannen.av
exempel TCO:stextbudskapet.detlyder vitsiga Etttik ärannat

därSynderP,förbetala"Ska de sjuka nationensfrånkampanj 1992:
sjukförsäkringenkarensdagar iinförandet tvåsäger varatttexten av

liggerrandig pyjamasförslag". Bilden isjukt visarett sommanen
använder sigflaggan.svenskagula korset Härkorsfäst det i man

ochflaggansvenskakorsfästning,korset,symbolervälkända somav
för"betalar"korsfäste någonparafras den Jesusiscensätter somen

symbo-placerarsammanför ochsynder. Men attgenom manannans
inträffarsammanhangochovanligt ilerna oväntatsätt enettett

fårkanskeuttryckfårbildenbetydelseförskjutning och ossett som
inför det ovanliga.tillatt stanna

det i sig någonintereklamproducenterfinns ärDet attmenarsom
opinionsbildandeochproduktreklamskillnad mellan görastörre att

Metoden kankommunikation.fallenbådadet handlarreklam i om-
fackligafolk medeftersom det nåsvåraredock behöva är attanpassas
anled-denochtråkiga Avtorra.budskap; de många varaanses av

förverkningsfull strategiutifrånarbetaningen måste eta-attenman
mindre intresse"kodbrytning"sådan Jukontakt. strategiblera En är

det för-brottettydligaredestoför budskapet, måstefinns motsom
väntade vara."

förnödvändigtidenför vad iinarbetad känslavälEn rätt ärärsom
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skall lyckas i sitt avvika och väckauppsåt uppmärksamhetatt man att
ochpositiv kan fungeranegativ lika väl. bilderMånga arbetarsom-

sådant här har dock mycket tydligt bäst före-datum".sättett ett
Ökad tolerans och snabb tillvänjningsprocess komponentertvåär

spelar ochin riskerar töntighetsstämpel" bil-sättasom att en
derna.

Ett "ungdomligt" tilltal

harAntingen med bilder främsta funktiongöra äratt vars att
underhålla, informera, upplysa eller bär bilden alltsåså påpropagera,
flera budskap det det primära. Naturligtvis kan olikaän ser som
bildgenrer och funktioner också överlappa varandra och låna av var-
andra. fenomen ofta fårEtt karaktärisera dagens bildkultur ärsom att
det ständigt sig genreupplösningar och gränsöverskridanden.rör om

alltidDet inte helt lätt huruvida det tid-är avgöraatt ser en
ningssida i månadsmagasin märkesreklam exempelvis förärett ett
jeansmärke, del modereportage, eller kanske dokumentärtettav ett

gängungdomar Angeles,i eller kampanjLos frånreportage om en
Folkhälsoinstitutet och Systembolaget riktad till ungdomar, med
uppmaningen det lugnt med gällerspriten. Detta delävenatt ta en av
den politiska och opinionsbildande reklamen, särskilt harom man

tala till folketstrategi folkets"att vis. Denna strategi ärsom en
flitigt förekommande då vänder tillsig ungdomar försö-man man-
ker hålla "ungdomligt tilltal, vilket ofta resulterar bildernaiett att
utformas för likna populärkulturella bilder riktar tillsigatt som unga.
Moderaternas bildlansering den stockholmskvinnan Annaav unga
Kinberg, kunde personvalskryssa val,i tillårs1998 årsom man exem-
pel förvillande lik modebild i uttryck.sitt Särskilt Moderat-en som
logotypen saknas affischen. Moderiktigt klädd rödi och gråtopp
kjol dansar hon med ansiktet delvis dolt håret. harDessutomrunt av

arbetat med kraftig oskärpa fotografiet,i vilket återkom-ärman ett
mande modefotografieri för skapa känsla och bilden.igrepp att aura
Textbudskapet, förhållandevisintar diskret plats,som en presenteras
"Annaism": Kinberg"Anna står tolv moderaternassom nummer
lista för Stockholms stad riksdagsvalet.i du tycker det skulleOm att

skönt med lite annaism. ungdomlig attityd återfinnsEn ivara
såväl bild. Kinberg lanseradesAnna ochtext som ett ungtsom
fräscht alternativ.

mycket tydligtEtt exempel vilket arbete har lagtannat man ner
hitta form talar till de fyra affischer från SSU,äratt en som unga,
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karaktä-skulle kunnaförsta bilden visarDen1991. en ung man, som
nedanför midjan.FigAdonis, beskuren .4riseras straxen ungsom

de noncha-hårlös bringa därmoderiktigt muskulös,blottarHan en
hansmöjlighet beundrasnickarbyxornalant nedvikta vita attger oss

framaxeln,hängsle hänger"tvättbräda". Ett överöversnurrat ena
handet snickarbyxorsluta tillvilket kanbröstet, ärgör attatt oss

fotomodellväl kunnaskulle myckethar sig. Detta gören somvara
liknande,lättmargarin ellerför eller rakvatten,reklam jeans om-

SSU-emblem ochfinns detannorlunda.kontexten hade varit Nu ett
förankrar bildenlitenmycket Garanteraåtom äntext oss:somen

Inför det.arbete eller utbildningalla under stårår20 -
bygg-för dettatolkning kommer migDen ärär att en ungsom
innehållfinns vad gäller såväl budskapLikheternadsarbetare. som

formen och detocksåmed bilden Sverige i morgon,"Ett tryggt men
förmodligenOch fungerardefinitivt annorlunda.visuella tilltalet är

målgruppen.med tankebättre
där det långafotografi kvinnaandra bildenDen är ett ungav en
vridet bortåtgardin. Ansiktethalva ansiktethåret döljer ärsom en -
hon fårför den kyss kindenförsökerhon sigvärja av enomsom

del hans ansiktemed slutna ManBaraÖgon. syns. seren avung man
avvärjandebetraktaren medFlickanhans skäggstubb. tittar en

med särade fylliga läppar.slutna,blick, ögonlocken något munnen
omfatta helagemenskapen skaalla medlyder: EGTexten Låt ivara -

betydligt oklarmellan och bild iKopplingenEuropa änärtext mer
hargodtycklig. sigförra bilden. inte ManFör ansträngtsäga attatt

reklam fungerar denbild, politiskläckeriscensätta men somen
vilken romantiskkunna illustreraskulle däremotknappast. Den

tjejtidning helst.novell helst vilkeni somsom
underbeskurenkvinna,tredje bild visarEn straxsamma unga

ochäpple handenhåller tit-midjan, iklädd linne. ivitt Hon ettett ena
läpparnalite utmanande blickmed surttar som ovan,samma,oss

hon tänkerfastän honfortfarande särade, inte sägaut osssom omser
Alla skafa"frånoch struket bortvåttnågot. Håret ärut pannan.ser

ochsamverkartill skolavgzjfter/kunskapens apple Nej Häräta textav -
okomplicerat.och budskapet blir tämligenmed hjälp äpplet,bild, av

ochgenreövergripande slaget påminnerbildspråket detSjälva är av
ganskamed andra 0rdproduktreklam. Bilden ointressantärmest om

politisk reklam".som
kvinnliga fotomodellensdenbildensista återigenDen är av

ansiktet och håret blött.med slutnaansikte. närbildFig. 5 En ögon,
vattendropparfrån ansiktet, synligahelt tillbakastruketHåret är

läp-halvöppen,från hakan,naken hud, rinnervatten munnenner
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ä
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å

Garanlraallaunder20drarbe/eeller
utbildningInförjøbbgaranri-

Inför jobbgaranti, -dfjTÃSCIJFigur från RobertSS U Foio:1991. Nettarp
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mi främstlevmiljövänligtSäll ;än -

Robertmiljövänligt, SSU-ajåfisc/øfrån Foto: NettmpFigur Lev 1991.
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fuktiga. miljön främst lev miljövänligt finnsSätt återigenHärparna -
likhet med den andra socialdemokratiska frånkampanjenen samma
Bilden också denår. Sverige iEtt morgon" ävenrent var en uppma-

leva miljövänligt. Ocksåning den visade kvinnoansikte i när-att ett
bild med slutna SSU-affischen dockKvinnanögon. är mer
sexualiserad; fuktig, naken fuktigahud, slutna och särade läpparögon

alla tecken konnoterar sexualitet och Vändernjutning.är som man
första hand till kvinnor med detta budskap utifrån antagandetsig i att

kvinnor benägna till budskap, ochmiljönsigär äratt tamer om mer
miljömedvetna Därför det kvinnorna livmänän äratt som ger
kommande och Därfördärmedgenerationer naturenvärnar att
kvinnan förEller kanske det hon huvud-i"är natur ärattmer som
sak köper hem tvättmedel, diskmedel och shampo den här bildenI
finns uppenbar koppling mellan och bild. effektingen Dentext man
har skapat där det visuella budskapet ochär överröstar textenen -

lägger ihop och bildbudskapen till enhet blir dettext- ettom en
dubbeltydigtminst budskap knappast talar till migsagt som som

medborgare inför politiskt val.ett
sammanfatta dessa bildanalyser: tenderar låta bil-För Manatt att

derna spela huvudrollen och litar därmed de skall föra framatt
budskapet. till för förankra bilden politisk kontext,Texten iär att en
vilket den bara lyckas delvis med. SSU-emblemet behövs som mar-
kör. har valt fotomodeller skall utstråla ungdomlig styrkaMan som
och sexualitet. Modellerna stylade veckotidningarna och för-iär som

fotografens finns stylistens affischerna,med Vil-utom namn namn
ket framför allt hör hemma modefotografiet.något inomär som
Avsändaren har valt kan liknas vid balansgångstrategisvåren som en
där den "läckra" formen och flirtandet andramed mediekontexter

alltid lyckas särskilt väl fokusera budska-inte medgör att attman
innehåll.pets

kommunikationen med de väljarnastrategi iEn är attannan unga
hålla förspegel dem och sådana villvisa "vi niattupp en ser er

resulterar ofta rebeller, ifrå-i iscensättningarvara. Det av unga som
och kritiker den rådande ordningen. exempelvisSomgasättare av

fotografi punkare från krä-Vänsterpartiets 1991,av en grupp som
Jobb och bostadver

Är då dessa olika för felmålgruppen ungdomarstrategier nåatt
eller verkningslösa det här blir detNej, jag inte. Men extramenar
tydligt den "politiska reklamen har klara balansensvårtatt att av
mellan viljan till och samtidigt ha tydligt formu-nå mångaatt ut ett
lerat budskap. uppenbarligen lätt hänt skju-Det såär sägaatt attman

bredvid målet och här litar bildeni sin iver nåter att ut, man som
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draghjälp. strålkastarljuset bilden och arbetar med denMan sätter
formen. formen ha innehåll och bildenvisuella måste måsteMen ett

grundas politiken därmedha identitet. identitet bör iDennaen -
kan arbeta medockså politiken innehåll. Bild ochmåste ett textges

varandra illustrationer eller varandra. vanligtisom Ettemot grepp
bildasreklamen låta dem tala varandra, detinom såär att emot att

dubbeltydigheter, förskjutningar och dockironier. Detta är stra-en
viktig sakkräver mycket betraktarna/tegi En attmottagarna.som av

läropro-komma ihåg bildtolkning till del handlarär att stor om en
danske medieforskaren John Thorup konstaterar tillDen exem-cess.

vuxenvärlden tenderar överbetona "den ironiskapel generatio-att att
förmåga tolka bildbudskap. kan fråga densig iro-Mannens att var

finns kanske reklammakarnasniska egentligengenerationen imer-
artikel dethuvuden Thorups visar just iro-någonän annanstans. att

och dubbeltydiga Diesel Jeans-reklamen alls lättniska intei såär att
uppfatta för ungdomar den riktar till. "avläsa" ambivalen-de sig Att

Seendekompetensnämligen lär sig.något någotär ärman manser
tillägnar och kan utveckla livetsig igenom.

Kvinnomakt i karikatyrens form

olika bildkommunikativahar hittills exempelgivit någraJag strate-
igenkännandets koder däravsändaren hargier. sigHur använt av man

bildspråk och utifrån välkänd iko-arbetar med konventionelltett en
nografi. överraskningseffekter ochEller hur har siganväntman av

fånga uppmärksamhet brusetkodbrytning för tittarnas i text-att av
använda humor ochoch bildbudskap. strategi sigEn är att avannan

effekt åstadkommas, vilketdet kan distanserandeironi. På viset en
allvarligakan formulera drastisktsig Detängör att annars.man mer

återfinna clow-blir skratta grunden kanigång något åtatten -
likafullt identifikation ellerAvsändarna kan spelaneriets strategi.

igenkännandets glädje.
avsaknaden kvinnors likahur fråganintressantDet är att avse om

rättigheter och maktobalansen mellan könen behandlas den poli-i
frågorvisuella diskursen. Vad kan konstatera dettatiska ärär attman

endast hamnar högt den politiska dagord-undantagsvissom upp
städande och vårdande kvinnanvaltider dyker denningen. I upp

valaffischer. fotografier kvinnordel Vi trötta vän-tysta,ser av somen
efter till framstårbättre tider valet. skarp kontrast dessaItar

Kommunalarbetareförbundet, illus-Robert Nybergs bilder för som
offentligfrågan kvinnornas och roll sektor iinomstatustrerar om
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karikatyrens form. förlöjliga eller förminska deras kravMen utan att
de bud-hur förvis. intressant ansvariganågot Det är äratt se som

skapets utformning till slutprodukt, nämligen reklambyrån, :ser
arbete:sitt

Fackföreningarnas reklam och information brukar ganska likriktad.vara
finnsdet undantag Svenska Kommunalarbetareförbundet.Men ett -

skratt har ekat tunnelbanan under de Kommunal har hängtiMånga år
bilder där. för och tråkigt bud-sina Genom många/---/ göraatt ett torrt

skap humoristiskt och samtidigt bjuda själva har Kommunal brutitsig
det allmänna "bruset" och lyckatsigenom positionera sig opi-seriössom

nionsbildare område alla människor.angårett som

beskrivning gällande har arbetat utifrån denDenna gör att man
dubbla uppgiften dels etablera kontakt, framstådels seriösatt som
opinionsbildare.

tecknade frågor,kvinnorna tillåts dräpande dummaDe ge svar
formulerar pratbubb-de och iskalla omdömensanningar i sinavassa

lor. långt ifrån svarslösa, och framstår därmed hellerDe inteär som
absolut maktlösa. det starkt bidragande orsak tillJag är atttror att en

kvinnor dumdryga ellertycker bilderna.så många Männen ärom
lögnare,inställsamma har chans dupera dessainte attsom vass-en

kvinnor, samhällets verkliga stöttepelare. gånger"Hur månganästa
fräser denhär det beStämmerPIjag jagmåste ärattupprepa som

ilskne kostymklädde sjukhusledningen där han har vågatmannen
sjuksköterskans område sjuksalen: harsig in intejagDet nog

kompetens hon dugg undergivenpåI, sägeratt utan att ettsvara se
här det hon har all kompetens. denHon "Bättre närärut. vet att som

jobbet bestämmer lyder Kommunals sammanfattninggör avsom
städerskorbudskapet. Och frågan ställs bilden isin ipå tvåspets av

korridor: får högre lön", hon med skurmoppen.jag"Hur sägeren
könl, hon Fig."Byt 7tömmersvarar som soporna.

Tolkningsgemenskap
Vad kan vid jämförelse mellan valaffischernaexempelvisman se en
och eller KommunalarbetareförbundetsTCO:s kampanjer är att om

vänder församlingtill och heterogen falletsig som ärstorman en
valaffischernamed kan alltför specifik eller speciellinte iman vara
formuleringar, eller bild. riskerar dååsina sig i Man stötatext attVare

bort för tilltänkta väljare. tilltalardäremotmånga Om man en
homogen församling "känd och också "känneri sinär tursom som

64



ANETTE GÖTHLUND

avsändaren, det vill tolkningsgemenskapingår isäga att man samma -
exempelvis Kommunalare", kan bli specifik och ochtydligman mer

spela med för kända och koder. kanManäven gruppen gemensamma
jämförelse med hur företagexempelvis kommersielltgöra etten som

balansera annonskampanjer mellan desinaHSCM måste visaatt att
hänger ochmed känner till det ochnytt, såär attsom vara pass
vanliga och allmänna de avskräcker kunder;inte presumtivaså att
deras målgrupp klädföretagalla. Diesel harii princip Ettär som
stället mycket medvetet definieratvalt och målgrupput en som man
försöker etablera vi-känsla" med, intressegemenskap. Därfören en
kan de också och uppseendeväckande bilder.svängarna görata ut
Även de uppenbarligen del måletmissar över-attom en av genom
skatta målgrupp. Effekten felblir lika underskat-sin närsom man

den. också problem ligger,jagHär Benettons görtar tror att attsom
tycker de har för långt dag. vill vända tillmånga i siggått Deatt

alla med allmänt budskap, exempelvis människors likaett om
värde, väldigt speciell förpackning och låtsas deti utan att attom

olika kontexter. Vad förbiser då olikheternaexisterar justärman -
kulturella och andra ifrånoch tolkningsgemenskaputgår en som-
inte existerar.

från Svenska KommunaløzrbemreförbundetsFigur Kompetens ,
afiscbkampanj Illustratör: Robert Nyberg1994.

MÅNGAHus:
skansen: MÅSTE .me Dm- HA iUPPREPA 043.9.ATT .um N06 mr:

ATTKOMPGTENS iPAsvAaA
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Kommunalarbetareförbundets affisch-kön/från SvenskaFigur Byt
Robert Nybergkampanj Illustratör:1993.

budskapVems

har traditio-hardemokrati det slag i SverigerepresentativI aven
identifieradelsfunktion. skallhaft viktignellt Departiernasett en

problemen.politik löserdels formulera Isamhälleliga problem, som
kontakten med väljare och medborgareled torde sålundabägge dessa

dock vanlig partiernavikt. dag strategiI attstor varasynes envara av
såvälvad gäller problem-förlitarhögre grad sigi experter

förgäller fortfarandedet"problemlösning".formulering Mensom
dessakommunikation med väljarna såpartierna upprätta attatt en

eller avstånd ifrånidentifiera med parti-har möjlighet sig taatt --
kommunika-Resultatet hurinnehåll.och partiprogrammens averna

alltframför allt valen, dehar fungerat i ivisar sigtionen ävenmen
detdemokratins krisopinionsundersökningarna.viktigare Den som

legitimitetsproblemmellanrum talas sigmed visarjämna genomom,
Väl-för och dessförtroendeoch försvagat partierna representanter.

för.identifiera med vad partiernafinner det sig stårjarna svårt att
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visualiserade kultur tillmäts bilden allt betydelse.I vår Manstörre
förlitar högreallt grad bildmedier försig i kommunicera sinaatt
budskap, vilket också gäller och andrapartier intresseorganisationer.

här uppträder problem, anknyter till det ovanstående,Men attsom
använda bildkommunikationsig politisk diskurs fungerariav en
endast delvis. har den här velat peka problem.iJag två Dettexten

berör gestaltningsproblematiken. politiska ellerDen opinions-ena
bildande reklamen har utvecklatinte identitet ellernågon egen
kommunikativ förlitar förstrategi. allt hög utsträckningDen sig i

det låna element från formerandra bildbudskap.går Eller såatt att av
med arbeta utifrånnöjer sig inarbetad ikonografi vilketattman en

särskilt gäller arbetarrörelsen har förankringinte inågon ettsom
modernt medie- och konsumtionssamhälle. Resultatet blir tämligen
identitetslösa budskap både till form och innehåll. väl-Att som-

och medborgare får identifierajare medsvårt partierna,att troross
delvis hänger ihop medjag den politiska reklamens oförmåga att

kombinera behovet kommunicera med många attattav vara
och allmän och samtidigt specifik vad gäller bud-öppen att vara

skapets innehåll. Olika används, och de fungerar ocksåstrategier
förhållandeolika väl till olikai målgrupper.

avsändarna, detinte här sammanhanget elleriNär partierna
hurorganisationerna, skall hantera kommunikationen, ochvet man

dessutom har formulera dess innehåll, blir de beroendesvårt att enav
yrkeskår profession formulera slagkraftiga budskap, nämli-är attvars

reklambyråerna. problem formulera budskapet tillOm ärettgen att
form och innehåll, definiera vilken målgruppenär är.ett annat att

medborgarä används målgruppskategori, kan-Begreppet inte som
ske den anledningen avsändarna har bemödatinte sigatt attav om

definiera begreppet. därmed också bero-sigMennärmare gör man
ende målgruppskategorier har förutarbetats fungera iattav som en
kommersiell kontext. formulera medborgaridentitet skulleFör att en

sannolikt behöva diskutera såväl medborgerliga rättigheterman som
skyldigheter eller dygder. avvaktan sådan diskussion blir frå-I en

budskapet ändamålet fångaVems Om tittarnasär är attgan: upp-
märksamhet, "etablera kontakt", vad sedan för hållagöratt attman
kvar lockaintresset människor till delaktighet, reflek-För att egna

och vidaretioner lyckas hålla kvarinte hur kanså Om intresset,man
då upprätthålla kommunikationen och utifrån denna formu-man -

lera politik har medborgarnas Reklambyråernasaccepten som
sträcker naturligtvissig längre till förstainte detuppnåän attansvar

målet, etablera kontakt. för kommunikationenVematt tar attansvar
upprätthålls
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visuella budskapet för-diskuterat frågan vad dethar ocksåJag om
Historiskt har visuellaförmår politisk kontext.och inte imår setten
propaganda. den visuellaformer ofta utformatsbudskap olikai Isom

fungerar övertydliga, demagogiska bilder.kultur lever dagi inte
funktionendemagogisk,politiska reklamen mindreDen är attmen

politiska reklamen kannaturligtvis kvar. Vad denleverpropagera
villeffektivt, fungera agendasättare.och Detgöra, göra är att som

dagordningen, politiseraföra särskilda frågorden kansäga att upp
förhållanden ochspecifikaproblem, strålkastarljusetvissa sätta

fungerar visuellaberörda människor. detta sammanhang iscensätt-I
bildens mångtydighetoch särskilt väl. Likaså blirillustrationerningar

tolk-nödvändigtvisstyrka då inte måste mottagarensstyraen man
skall bli "korrekt"specifik riktning för denbildenning i såattenav

och betydelsefull möjligt.som
formulera politi-alltihop,det kommer tillsåNär attessensen av

hand-formulera politikinnehåll, samtalet.kens kan inget Attersätta
ständigakompromisser, vilket skerlar grundeni göraatt genomom

bildkommunikationdärför intesamtal. slutsats blirEn ävenatt om
kommunikatio-för stödjakan användas konstruktivt sättatt ett

formulera politiksyftemellan och medborgarna, ipartierna attnen
problemeffektiv för politiseraproblem, den ändålöser så är attsom

för avgränsade medborgare.grupper

Noter

Johnson 1998.1
Ibid.,2 20.S.
Ibid., 21.3 s.
Ibid., 22.4 s.
Ibid., 58.5 s.

utförlig betydelseJohnson diskussion mediernas i1998, För38-44.6 oms. en
forskarvolym Politikensden politiska diskursen, Demokratiutredningens III,se

medialisering.
Ibid., 40.7 s.
Mirzoeff 1999,3 s.

Demokratiutredningens forskarvo-Bennich-Björkman iSe 19999 även som
Civilsam/adllet, kulturens roll känslomakai-e".lym diskuterar HonVIII, som

ochfrån populärkulturen hurhuvudsakligen sina empatiiutgår resonemang om
förmedlas kulturella upplevelser,identifikation med andra via något ärsom cen-

funktion populär-kultur. Likaså pekar hon dentrala inslag demokratiski en
normbildning ochfått för reflexion och kollektivkulturen har norm-som arena

populärkulturellaförmedling. Veckotidningar exempelFilm, ochsåpor, är
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uttryck huvudsakligen visuella till karaktär.sinärsom
har valaffischerigenom frånJag gått och1° de1991, några1994 1998, samt av
fackförbundens rikstäckande kampanjer under 1990-talet. har alltsåstörre Jag

fokuseratinte massmediebilder tidningsbilder eller TV-bilder. hänvi-Jagsom
det falleti till Demokratiutredningens forskarvolym Politikens medialise-III,sar

del de kampanjer harring. En jag studerat har dock förekommit parallellt iav
exempelvis dagstidningar och reklampelare utomhus, tunnelbanani och så
vidare.

al.Se MirzoeffBryson 1994; Foster Mitchell11 1988; 1999; 1994;t.ex. et
Robins 1996.

Becker kulturteoretiskt1998, Ur perspektiv analyseras distinktio-12 19. etts.
mellan "det synliga och "det uttalbara", seende och makt redan hos Fou-nen

cault 1977b.1972; 1977a;
Mirzoeff 1999,13 s.
Ovanstående exempel har hämtat frånjag Alpers1 1983, xXv-xxvi.s.

BoltonSe 1989.13 t.ex.
introduktion till bildtolkningensFör och praktik,teori Sjölin11 1993.en se

Jfr Johannesson 1980.17
diskussion makt och kön,För Hirdmans bidrag till18 Yvonneen t.ex.om se

Maktutredningen, Hirdman 1987, 188-206.s.
Bordo 1993.19
Kro/eig till det dualistiska förhåll-2° 1996, Resonemanget91.mig vuxen s. om

hämtatningssättet från arbetslivsforskaren Ulla Arnell-Gustafsson.är
Ibid.,21 89.s.
Johnson 1998,22 19.s.
Ibid.23

AGiddens 1991,2 198.s.
motvikt till dettaSom individualistiska modernitetsprojekt kan25 förvissoman

de sociala rörelsernas politisering det byggerprivata",se nya av som samma
ideologiska grund feminismens "det politiskt. Thörnprivata Se 1999,ärsom

Jämför Giddens kap. "The453. of Life Politics".1991, Emergenceäven 7s.
JohannessonSe36 1986.t.ex.

Samtal med reklambyrånLars The27 Norén eCompany 990906.
Thorup 199813

Reklambyrån Verkets företagspresentationUr29 1999.
ytterligare diskussionFör reklam,3° ErikssonsBenettons Yvonne iom textse

denna volym.
Holmberg 1999,31 15.s.
Jfr Putnam32 1996, 107-113.s.
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Konstnär med
funktionshinder

samhälleligtOm estetiskt och

synliggörande

ErikssonYvonne

och barn hotelletsitropikerna badar kvinnor,badort iPå mänen
fuktigbakgrunden, luften dallrarhörspool. ivågorHavets värmeav

undersökt skydd skugganbefinner poolen har ide ioch inte sigsom
Alltkokospalmerna.de lågväxtaparasoll eller under någon ärett av

badort. detförväntaord kan sigmed andra Men ärenmansom
kvinnornasvartklädda beslöjade sitterbilden; denågot stör somsom
med ochtillsammansoch samtalar eller sinai små mänärgrupper

eller skuggan.bassängkantenbadkläder, vid i Omgå-barn i antingen
kom-västerländska kvinnorfrigjorda lätt kläddaende börjar att

ifråga-diskussion därutvecklasoch mycketdetta snartmentera en
för dessa kvinnorhuvud meningdet någonäröversätter atttagetom

dold bakom kläder ochheltbadort. Tänkbefinna sittasig atten
förfärat.gradersslöja vid havet trettio Försti sägervärme,över

samtal och medreflekterabörjar jag vårttimmarnågra över ensenare
mellanhur slående analogin mittdålig smak jagi inser ärmunnen

tidi-nedanstående och detmed timmarpågående arbete någratext
dessa kvinnorsifrågasättaskyldiga till. Nämligengjort attossgare

förutsättningar med-utifråndelaktighet, det vill sinatill sägarätt att
strand.pool ochliv vid hotelletstillverka ett gemensamt

till delaktighetMöjlighet
utveckling.till samhällesmedverkarDelaktighet innebär ettatt man

negligerarförneka samti-förtiga och vissaGenom att grupper man
delaktighet relationbetydelsenvill betona iderasdigt insatser. Jag av
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till begreppet demokrati. kunna diskutera vad det kanFör att senare
innebära för människor leva samhällei där derasatt etten grupp
betydelse medskapare till kulturarv åsidosättsvårtsom gemensamma

grund de osynliggörs. gäller specifiktDetta människor medattav
funktionshinder. och liknande begrepp definierasDetta dennai text
från 78-79.s.

konferensen Handikapp historiaPå Norden, Göteborgi 1991,
talade Andersson den fördömdaBo Vänsterhanden". Andersson,om

föredrag vilket hanBo 1995. i historisk tillbakablickEtt gav en
Åhörarnade fördomar har drabbat vänsterhänta. vred sigsom av

skratt, skrattade för fann Anderssons historiska exempel
befängda. skrattade deMen tydliga parallelleräven överav sorg
med andra avvikande människor med etnisk bak-grupper; annan
grund och/ eller hudfärg, människor med funktionshinder och homo-
sexuella. låta skrattet bli uttryck förAtt hopplös förtvivlan överett

och förtryckorättvisor tillhör gammal tradition bland annaten som
praktiserades judiska dag inbjuderi Odelberg tillI Jespergetton. oss

skratta med honom, då han slagfärdigt vardagsinåterger CP-att som
skadad. Vanligare dock de allvarsamma vittnesbörden och allraär
vanligast handikappet förtigs.är att

Under 1600-talet började förinstitutionerupprätta män-attman
niskor med olika handikapp. ovanligtinte dessaDettyp av attvar
asyler låg anslutning förstai till de industristäderna och männis-att
kor asylen utnyttjades billig arbetskraft.på Flera asylernasom av
utvecklade industriell verksamhet vilket medfördeäven egen att

människor kom tillbringa helamånga liv asylenssitt inomatt
område. och med särskilda institutioner förI upprättades handi-att
kappade försvann människor funktionshinder,medmånga såväl
fysiska psykiska, från och Handikappade blev denigator torg.som
industriella västvärlden allt ovanligare Framför allt landien ettsyn.

där heller har haftSverige inte krig har medförtnågotsom som att
människor har fått skador har lett till funktionsnedsättningar.som

vilka blir konsekvenserna sällanMen ellermöter,attav ens ser,
människor med funktionshinder eftersom de endast undantagsfalli
förekommer offentligheteni eller i massmedierna detta kanOm

endast spekulera. till exempel människorSpanien medI ärman syn-
skador synligare andra länder.i berormånga de blin-Dettaän att
das organisation har haft denO.N.C.E. statliga lotteri-ensamrätt
försäljningen, fram tills helt nyligen. Lottförsäljningen bedrevs ute-
slutande människor med synskador. får följdtillDettaav att man ser
förhållandevis blinda jämförti medmånga värl-i övrigagaturummet
den. Blinda inte dold handikappgrupp, det dock tvek-är ären men
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länder. Med andra 0rdstarkare andraderas ställning iär änsamt om
för skalldet krävs mycketdet medräcker inte attatt mer mansynas,

samhälle.inflytandefull delaktighet ochkunna Syn-ett
förstatorde dockliggörande ett steg.vara

och stigmatiseringMarginalisering

ofta till följd de avvikermarginaliserasellerEn attavperson en grupp
heltför ellerfrån de störreär gängse ett sam-en gruppnormer som

sådansjälvförvållade elleravvikelser kanhälle. Dessa vara av envara
synligaexempel hudfärg ochdölja, tillde inte gåratt attart som

avvikandebetraktasskall kunnafunktionshinder. För att somman
specifika egenskapsaknar dennadock homogenkrävs grupp somen

Underfrånskiljer siggör att gynnsammagruppen.en personsom
erfara vad det kan innebärafår alla möjlighetlivsvillkor attatt vara

avviker.tillfällen denvid enskildadel liksom vara somgrupp,av enen
flerta-flesta till insikterfarenheter kommer desådanaGenom attom

sammanhang kanmarginella.avvikelser tämligen ilet mångaMenär
individ ellermedföraobetydligaste avvikelsedenäven att en grupp

resultatetfall dessutomkanmarginaliseras. i mångaDetta ettvara av
fallnormalisering bästanormalisering. iförsök till En är ettsom

välvilligresultat integrering.av en
frånvid sidan asylernagrundadesUtbildningsinstitutionerna om

och1800-talet, för såväl barn1700-talet och undermed slutetoch av
funktionshinder.med olika institutionerungdomar Dessavuxnasom

dem hade ekonomistatligbåde ochdrevs privat regi, mångai enav
medel. Mål-och offentligakombinationbestod privataavsom av en
människorutbildningsinstitutionermed dessasättningen att gevar

deutbildning och yrkemöjlighet tillmed funktionshinder ett somen
framgångsrikafamiljeventuelltkunde försörja ochsig på. De mesten

århund-dettaför blinda och dövade mitteninstitutionerna I avvar
ochifrågasätta integrerings-började dock institutionernarade man

verksamhet långtfortsatteföds. sintanken Institutionerna
utbildningsinstitutioner kvarfinns fåtal i1970-talet och det dagi ett

verksamhethar specialskolornasdelar världenSverige. övrigaI av
barndagutsträckning integrerasfortsatt i Sverige. mångai Iänstörre

barngrup-de första levnadsårenfunktionshinder redan under imed
funktionsnedsätt-hadär dedaghem, är attom enensammaper

för det enskilda barnetalltid till fördelhar inte varit Ining. Det strä-
för funk-möjligt detnormalefter skapa situationsåatt somenvan
kommit tillofta dentionshindrade barnet, har barnet varit part som
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korta. eftersom hon/han harDetta Varit tillsigtvungen att anpassa
förväntningar,omgivningens och stället föri bli möttanormer att

halva rimliga borde individDet harvarje ivägen attvara en grupp
möjlighet påverka de ställs för hel-att normer som upp gruppen som
het. lame kanDen inte och för tillfredsställasig sinattresa upp

han slutar krävaomgivning. tillgång till offentligaOm miljöer haratt
han och vis rullstol, eftersomsig sin han har sigröjtsätt rest ur
själv vägen.ur

ofta dyker sammanhang for-En i berör olikaterm som upp som
för avvikelser anpassning. innebärAtt sigär rät-mer attanpassa man

eftersig eller samhällesEntar en grupps ettnormer. grupps normer
brukar såväl uttalade outtalade. elleranpassning,Hurvara som en
normalisering, bör till allmänhet diffusi själva uttalan-är änmer
dena brist brukaranpassning för hurgårvara.Var gränsenom
långt kan förvänta individsig till desigattman en anpassar normer

eller mindre implicit har ställts ellersom mer ettupp av en grupp
samhälle

ellerDen anledning kan levainte tillperson som av en annan upp
de upprätthålles efter-omgivningen, ändånormer som av men som

det, försöker med all sannolikhet dölja kal-sinasträvar göraatt att
lade defekter. döljer det vanligtvisDet andra betraktasärman som av

brist. mellani den självuppfattningenDet är gränsensom en egna
och hur andra betraktar individ risken för stigmatiseringen som upp-

låterstår. Den inte underminerarsig stigmatiseras omgivningenssom
möjligheter stigmatisera. sällan meningsfullt påpekaDet äratt att
bristfälligheter redan uppenbara och individen redan självärsom som
har deklarerat. det kräver mod och kraft från denMen sigsom reser
och kräver fulla blisin respekterad avvikelser.sinarätt att trots

nedanstående kommer diskuteraI jag relationen mellantext att
hur handikapp och villkoren för konstnärer funk-medrepresenteras
tionshinder och hur konstnärens psykiska och fysiska situa-samt om

handikappadtion framstår konsten främsti bildkonst.som

Att synliggöra människor med handikapp

påKravet dölja sitt handikappatt

kunna delaktig samhälletFör i andra människor kännamåsteatt vara
till dettaexisterar. alltid tillräckligt, fullinte delaktig-Men äratt man
het kräver behöverinte dölja amerikanskeDenär.att man vem man
litteraturvetaren David har belyst benprotesensD. utvecklingYuan
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betydelse den fick.och deninbördeskriget Detefter det amerikanska
människoliv,skördadeamerikanska inbördeskriget OOO600över sam-

krigeninbördeskrigetfler i idet amerikaner i Koreamanlagt dog än
inbördeskri-soldaterna frånöverlevande såradedeoch Vietnam. För

karaktäropererades sådanskadorfjärdedel allaget, avsomavvar en
dettasiffror innebarmedfördede amputation. OOOI 130 personeratt

Oli-behandlatharform imed amputation. Yuannågon uppsatsenav
FelloesWheel, Spoke andWendell Holmess "The ItsHumanver
kalladesden benprotesvilken Holmes diskuterarfrån i1863, som

uppfanns Frank Palmer,The Palmer leg"The Palmer leg". B.av
förutformadamputerades barndomen.själv i Protesen attvarsom

knäledenåkompliceradeinklusive denhelt ben, Genomersätta ett
uppträdabendenkonstruktion kundedenna amputerat ett somsom

hadeoamputerad. framstå intehanhon eller Att som om manvarom
konstruktio-målet med självadelvisamputationgenomgått varen

Holmesand Felloes harWheel, SpokeThe ItsHumanInen.
stympademellan detkontrastenomsorgsfullt denåtergivit stora

artikel TheWendell HolmessOliveroch Humanbenet protesen.
Monthly,iAtlanticpubliceradesand Felloes"Wheel, SpokeIts som

betraktarHolmesallegoriskharmaj 1863, överton. protesen somen
för estetikfoch dess känslamoderna samhälletsymbol för deten

estetik hardennafråga hur långt gått.kan sigMan
livsstilsmagasi-amerikanskadetseptembernummerårsI 1998 av

funktionshin-har olikamodellerDazed amd Confusedvisasnet som
betyderAccessible, vilketfåttharder. Fig. 1 Reportaget namnet

lagparagrafen,amerikanska "Americansoch syftar dentillgänglig
blandinnebärträdde kraftwith Disabilities i LagenAct", 1990.som

förtillgängligaskalloffentliga lokaleralla i USA män-annat att vara
ConfusedvaldeDazea andfunktionshinder.medniskor Då göraatt

det medhandikappade modeller intentio-medmodereportage varett
samhälleannorlunda ochhylla det trotsettatt utmana somattnen
funktionshinder.människor meddet finns Enförsöker döljaallt att

den hårda konkur-har blivit imodellerna, Mat Fraser, uttagensomav
människorproblemetgrundläggandehävdar det är attattrensen,

saknarde till och medosynliga ochfunktionshinder apar-med är att
alls,Därför det viktigare intetheid. ävenänär attatt synas omsynas

betecknas Figskulle kunna negativt. .2det som
David Toole, hävdarmodellerna modereportaget,iEn attannan av

foto-ställaombeddskall bliförväntar sigingen attatt upp somman
enligtkommer,det.och mindre verkligenmodell Mångagöraän

freak showslagsuppfattaToole, reportagetatt som en .
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5

I

ALEXÅNDER

EUCEQSQEEN DazedFigur
and Confused,EDITOR

ISSUE September 1998.
Nic/e KnightFoto:

David Toole syftar de kallade "freak shows förekomså isom
från 1800-talets framUSA till och medmitt mitten 1900-talet. Iav

"freak shows" visades människor fram med extraordinära kroppar.
Med extraordinära kroppar bl.a. människor medavsågs etniskannan
bakgrund europeisk, tjocka eller smala människor, eller deän extremt

ovanligt korta eller långa. Till denna räknades ävensom var grupp
människor med funktionshinder och med 1900-taletFrån mitten av
upphör dessa freak shows" och längrevisar människorinteman upp

avviker från det betraktas det normala. Uppvisning-som som som
begränsades till den medicinska sfären, det vill studie- ochsägaarna

undersökningsrum dit enbart medicinsk personal och medicinstude-
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bör tolkabakgrunddennahade tillträderande Det är mot mansom
betraktakommerbeträffandeDavid Tooles yttrande många attatt

Confused slags uppvisningandDazedi grotes-avreportaget som en
meddärsamhälleoch lever ihar vuxitker. Han ett personerupp

bör döljamöjliga sig.enligt tradition i månfunktionshinder största
ellerhandikappständigt dölja sittKonsekvenserna män-attattav

de bliroffentlighetendeltagermed handikapp iniskor inte är att
tillfunktionshindermed övergårbortglömda. Människor att vara
funk-med. Därför kommerräknarmänniskor intesom man

framgångsrikagällerskymundan då detoftationshindret i män-
har. myckethandikappadetill följd svårtfårvilketniskor, i sin atttur

förebilder.finna positivaatt
redanof hadeUnited Colorsklädfirmanitalienska BenettonDen

med utveck-produktkataloggivittidigare år, 1998, ut ensamma

ic/eSeptemberand Confused,Dazed Foto: N1998.iMat FraserFigur
Knight
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lingsstörda barn ochVisar sommarkollektion.årets vår- Unitedsom
Colors of katalog bärBenettons The Sunflowers och omsla-namnet

framsida täcks närbild pojke med syndrom.Downsgets av en en
Fig. 3

kan fråga Varför katalogenMan sig bär The Sunflowers,namnet
solrosorna. Solrosen har fått symbolisera sinnebilden för blind kärlek
och beundran, grund den slaviskt följer solens gång,attav men

UNITEDCOLORS
OFBENETTON.

Figur
The Sunflow-

Uniteders,
Colors
Benetton,
produkt-
katalog 1998
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opålitlig-medförknippas denlägeständigt växlardeneftersom även
tolk-det, tvåfinns, åtminstonebedräglighet. jagoch Dethet sersom

kanproduktkatalog.dennafråga Manningsmöjligheter i om
exempelkatalogen Benettonsavfärdaantingen ännu spe-ettsom

hänsynslöst utnyttjarmarknadsföring därkulativa rasmot-man
katalogenkanutsatthetbåtflyktingars Mansättningar, ävenetc. se

mycketlångsamthandikappmänniskor medexempel hurettsom
samhället.bli synligabörjar ilångsamt

metaforHandikapp som

för-handikapp ihar olikaordkonsten,bild-såvälkonsten,Inom som
harkroppenhandikappademetaforerhand Denåtergivitssta som

ochondskametafor förförekommitfrämstbildkonsteninom som
döljer sigvärderingarbelysa deviktigtinsiktslöshet. Det är att som

politiskadenhandikappmetaforiken inomanvändandetbakom av
bil-dessavärderingarvilkabildkonsten genomsamt genererassom

der.
funktionshinderanvänderhuvud sigAtt över somtaget avman

handikappvilkatraditioner iberoende religiösametaforik ärär av
förbehållna kris-inte någotDessa sättärmytermytomspunnet.

kulturerde flesta religioner.förekommer mångai Itendomen utan
handikappademedmed haföradag sigdet iän att per-oturanses

familje-handikappadesdenmedeller någongöraatt avenssoner
följande episod återgivitsexempel dettamedlemmar. Ett är avsom

Thailand:Blindthe inFoundationChristianför Thepresidenten For

käppsparkades min vitaBangkok,skulle korsa idagjagNär gataenen
vägbanans mitt. Därdå hadejagbråkande tonåringar nåttiväg någraav

trafikenmedantrafiksignalernahöraellerkunnastod jag attutan se
förödmju-dethjälp;förödmjukande beförbi.rusade Det ärär att om

ledde till-medmänniska migvälmenandeval.hakande Eninte någotatt
badifrån.kommit någrahade Jagden sida jagbaka till gatan somav

förtalat migharsade:dem Minhjälp.flickor En attommoravom
hardärför deellertidigare synderstraffade för sinablinda antingen är att

medför detvilken orsakenfruktansvärd sjukdom. Oavsett är,någon otur
blind.vidröraatt en

prasslande ljudavslutadesmeduttalandeföraktfullaDetta ett som
skall jagsåifrån lövenkomma Här,visade sig ta tag grenengren.en

kunde vidröramed honproblemet intehade löstFlickanleda dej. att
ska-hjälpnämligen medhadeHonmig intressant sätt. grenenavett

dock, jag intemedProblemetmellanbarriär attgrenen varpat oss.en
snabbt,flickan rörde någotsighennes rörelser.kunde följa Då ärsom
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nödvändigt då befinner trafikeradsig Bangkok,i gledman en gata gre-
hand. Alltmin återstod lövtrasiga ochnågra jag stodnen ur som var

återigen den hårtmitt trafikeradei gatan.ensam

för funktionshinderIntresset denmotiv samtidai konsten börsom
resultat det intresse funnits för kroppen ochettses som av som

kroppsliga uttryck under 1980-90-talen. bör observantMen man vara
vanföreställningarinteså fördomaroch kring människor medatt

funktionshinder sig in i representationer dagi görsmyger som
anspråk skapa motbilder. Om inte uppmärksam medföräratt man

dessainte motbilder med funktionshinder fåratt personer ett
utökat samhället,i vad möjligen handfullåterstår ärutrymme som en

löv.trasiga
intellektualiserandeVår kulturkrets har haft hanterasvårt att

betydelsen fysisk och det lidande förekommersmärta änav mer som
grund funktionshinder. får konsekvenser förDetta hurettav

betraktar representationer människor med funktionshinder. Viav
tolkar vanligen förstai hand handikappmotiv metaforiskt, vilket ofta

har konstnärensvarit avsikt med motivvalet.även Representationen
olika handikapp förändras delvis förändradtyperav av genom en syn
människor med funktionshinder. gäller dock främstDetta inom

litteraturen och dramatiken.
bildkonsten harInom den metaforikennegativa levt kvar och

under 1970-talet användes den flitigt politiskt engagerade bild-av
konstnärer i Sverige. exempel dettaEtt den svenska konstnärenär

SvedbergLena under 1970-talet valde kommentera politiskasom att
ledares maktmissbruk Överfördi bemärkelseattgenom representera
dem intellektuella och känslomässiga krymplingar. Stormaktsle-som
dare framställdes med fysiskt förtvinade kroppar har förvriditssom
till grotesker, där ofta könsorganen har kraftigt förminskats eller eli-
minerats och med köttslamsor. Fig. 4ersatts

kan tolkasDetta fråntagande makt. ocksåDetta sågssom av som
utnyttjande karikatyren bör dock frågaMan sigett av som genre.

vilka värderingar ligger bakom denna politiska bildersom typ av

Figur
SvedbergLena 1946-1972,

john Kennedy, Blyerts.F
Foto: Statens Konstmnséer
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studier denI representerade kroppen det nödvändigtärav att
inkludera människor med funktionshinder. efter finnaI strävan att

estetiska representationsformer har under de tvånya man senaste
årtiondena inkluderat människor funktionshindermed bådeinom
bildkonsten och modebilden. kunna analyseraFör dessa bilderatt
och de skapar motbilder eller detavgöra fråganärom om om en ny
form "freak shows börjamåste med diskutera de för-av man att
domar använda handikapp negativasom genereras attgenom som
symboler. påverkasHur dessa metaforer och vad blir konse-av
kvenserna detta elitistiska kroppsideal innebär kanav som att man
tillåta sig illustrera ondska och insiktslöshet funktions-att genom
nedsättningar eller överviktextrem

har underDet det årtiondet freakuppstått shows"senaste nya
inte tycks skilja särskiltsig mycket från de existerade undersom som

slutet förra seklet och börjani detta. Däremot ärav av pre-
sentationsformen delvis det dagsig irören annan, snarare om repre-
senterade framföranden live-shows.än om

Begreppet funktionshinder

Innan jag konstnärergår in med funktionshinder det vik-jaganser
diskuteratigt den terminologi dagi existerar relationi tillatt som

olika funktionsnedsättningar.
introduktionenI till The Body and Physical Difference. Discource

Disability har redaktörerna David Mitchell och Sharon L. Sny-
der definierat begreppet handikapp. använderDe "disability"termen

svenska skulle kunna med bristande förmåga.Ter-översättassom
disability används för beteckna kognitiva och fysiska till-men att

stånd avviker från normativa idéer rörande mentala möjlighetersom
och fysiologiska funktioner.

finnsI USA "Americans With Disabilities Act" trädde kraftisom
vilken refereradejag1990, till amerikanskaDen juridiskaovan.

definitionen funktionshinder hämtad "section of theär 504av ur
Rehabilitation ofAct 1973 den1973 29 USC innehåller föl-794,
jande distinktioner:tre

the1 impairment of major life function, official diagnostic2a an
record that identifies history of individuals impairment; and 3a an a
trait characteristic that results the stigmatization of the individualor

limited incapacitated.as or
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begrep-vidgningdefinitionermedför dessaförfattarnaEnligt aven
innefattaroch beteckningendisabled"ochdisability" änmerpen

handi-avvikande.eller Termernavanskapttillståndfysiska som
biologiska begräns-inneboendekrympling inbegriperochkappad

använda sigindividuella abnormiteter.och Genomningar att av
tradi-krympling sig in iochhandikappadbegrepp enger mansom

mytologiskaochhistoriskasociala,betecknatdisability hardärtion
utanförskap. Påmänniskorsöverdrivitvilka harsammanhang,

liggerdisabled.begreppet Denfinnssvenska när-inte term som
handikappaddockVanligastfunktionshindrad. ärär termenmast

aktuella funk-detbeteckningenanvänder sigeller så man av
för svenskan.specifiktvilkettionshindret, inte någotär

ochhandikapppåpekandeSnydersMitchell och att termerna
tillrelateradehandikappmedmedförkrympling att personerman ser

objektifieringmedfördetoch ärinstitutioner även grupp,av enatt en
funktionsnedsättning,användsSverigestudera Inärmare.värt att

begrepp.liktydiga Detoftahandikappochfunktionshinder ärsom
all-det iinteskillnadenklargöradock viktigt göräven om manatt

den mil-betonavaltsamhället harsvenskaspråkbruk. Detmänt att
bristfällig till-vilket betyderhandikapp,jörelaterade att ensynen

Handikappethandikapp.förorsakarmiljöngänglighet i utgörs av
möjligheteroch hennesbehovenskildesmellan denskillnaden att

sådantKonsekvensentillgodosedda.dem är att omett resonemangav
honbehov ochenskildestill denanpassadtillräckligtmiljön är om

handikap-hjälpmedel upphörnödvändigatillgång till dehareller han
för dettakärnfrågornafunktionshindret.med dock En avpet,
grund mil-handikapp uppstårmellan detarbete är gränsen avsom

sådanfunktionshindretfunktionshindret.själva Omoch ärjön av en
utbildningtill denfår tillgånggrund det inte manattart avman

ska-utbildningar,konstnärligabeträffandefalletoftavilketönskar, är
ideologiskadetbetonarmiljön.handikappet SOUvia 1991:46 attpas

handikapprörelsensmedhandikappförhållandet till överensstämmer
synsätt:

förhållandedethandikapprörelsensmedlikhet synsättI attattanser
skallfunktionsnedsättningarharmedborgare,enskilda, många ses som

befolk-finns inomdeloch naturlig variationeroundviklig ensomaven
problem.främmande Denochständigtintening. Det är gene-nyttett

till slut-lederutgångspunkt.ha denna Dettavälfärdspolitikenrella måste
kunskap demed insatserutvecklassamhället måste somomsatsen att

funk-omfattandemedför människorjämlikhetochdelaktighetskapar
tionsnedsättningar.
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finnsSverigeI ingen generell antidiskrimineringslag skyddarsom
människor med funktionshinder, ställeti tillämpar FN:s stan-man
dardregler har utformats Världshälsoorganisationensom av

dag saknas tillfredsställandeI kunskap och forskning bre-ettur
dare samhällsperspektiv funktionshindrades levnadsvillkor. Detom
betyder mindre enskilda yrkesgruppers villkor.ännuatt vetman om
Människor med funktionshinder yrkesverksamma betydligt lägreiär
utsträckning funktionshinder, förhållandeän i°/o54,8utanpersoner
till Antalet%.2° yrkessysselsatta70,9 funktionshindermedpersoner

beroende vilket funktionshinder har.är dövaAv °/o76,6ärav man
sysselsatta, frågai med synnedsättning finnerom personer man

med% sysselsättning.63,2 Av rörelsehindradeär ärpersoner som
sysselsatta,°/o medan enbart48,9 °/o med psykisk12,3 av personer

utvecklingsstörning har sysselsättning."någon siffror häm-Dessa är
tade funktionshindradesDe arbetsmarknaden.situation på under-Iur
sökningen har definierat sysselsättning arbete utfördesman som som
under minst timme under den speciella mätveckan. arbeteDettaen
kunde utförasantingen avlönat arbetsgivare ellersom av som egen
företagare oavlönat medhjälpare företag tillhö-även imen vara som
rande familjemedlem.någon Till räknades ävengruppen personer

har anställning med handikappstöd de finns skyddadisom samt som
anställning för funktionshinder."medpersoner

Innebörden funktionshinderettav

viktigtDet påpeka inte funktionshinder,är sitt baräratt att man man
funktionshinder. funktionsnedsättningEn kan synlig ellerett vara

osynlig och det kan begränsa eller mindre. vilketPåen person mer
funktionshinder begränsar individsätt enbartinte beroendeett ären

funktionshindrets funktionshindretOm medför inskränkningav art.
till del vilka hjälpmedel frågaavgörs hari till-stor av som personen

till hurgång har lärt sig använda dessa.samt man att
Andra faktorer betydelse för hur liv formas dåärsom av ett man

har handikapp handikappet förorsakat sjukdomär ärett om av en
innebär har värk. Kronisk densmärta,attsom man oavsett om upp-

träder periodvis eller dagligen, hindrar allmänheti möj-en persons
ligheter fullt verksam yrkei sitt eller fritid.sin de fallIatt vär-vara
ken kan hävas med hjälp medicin får detta vanligen också kon-av
sekvenser, eftersom stark värkmedicin ofta blir ochgör tröttatt man
inte orkar det har föresatt sig.man

tredje faktorEn bör beaktas det bemötande medärsom en person
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lyckasfrågairelationerde socialafår ochhandikapp personensom
bety-delvishandikappet har uppståttoch hurbygga När är avupp.

liv.fårdetvilken påverkanfördelse personsen

funktions-ochskapandeKonstnärligt
hinder

funktionshinderbetydandehaftharframstående konstnärerMånga
handlatharperioder.dagligen eller Dettaliv, ipåverkat derasharsom

sjukdomefter långvarighar uppståtthandikapp antingensomom
ibildkonstnärerdemedfödda. Flerahar mötereller varit somav

konstnärligtlivsittförmodligen åthade intekonsthistorien ägnatens
ellersjukdomar sittför långvarigahadedet varitskapande inteom

efterKahloFridaexempletkändahandikapp. Det är sommest nog
förråkadedessutombarndompolio sindrabbats iha ut enatt av

ständigleva under någotkomspårvagnsolycka. Hon smärta, somatt
målningarna spårmåleri.detaljrikarefererar till Ii sitthon avmanser

och hen-hennesåterkommande operationer,ständigthennes smärta

nes sorg.
tvingadeblindtarmbrustendrabbadesHenri Matisse somav

ochbörjade målahanvilkenunderkonvalescenslångtillhonom en
Toulouse-Lautrecjuridiken. Henrialdrig tillåtervände handärför

fickhanmedförderidolyckaförbarndomenråkade i attut somen
ochtillväxtfortsattabenenshindradevilketbenenbestående skador i

skulle kunna påståför livet.funktionshindrad Manhonomgjorde att
plikteradligautförafrån sinabefriade honomfunktionshindret att

alltdet hanfrihet sigpersonlighonomoch ägna mestatt avengav
höftenSchjerfbeck bröt iHelenebildskapandet.önskade, nämligen

ochskolavanligkundehon imedförde intebarndomen vilket att
grund sinskolgångsporadiskenbarthadeFrancis Bacon aven

naturligtvislivsöden,exempelfemDessasvåra ryrn-somastma.
betydandeinneburitdockharmyckettragedier och smärta,storamer

konstnärskap.
funktionshinder måstebetydelsenklargörakunnaFör ettavatt

synliggörafunktionshindret. Genomdefinieramedbörja attattman
kon-desskartläggamöjlighetocksåharfunktionshindret attman

med de förstajämförasforskningsfält kansekvenser. Detta stu-nya
konsthistorieforskningenfeministiskadenutfördes inomdierna som

analyserbetraktadesoch dåsedanomkringför trettio år avsomsom
feministiskadendagsituation.avvikandes eller Ide utgörutsattas

feminis-dendelbetydelsefull Inomkonstforskningen ämnet.aven
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tiska konstteorien har det utvecklats allt säkrare metoder och kän-
narskap. har inneburitDet det har paradigm,uppståttatt ett nytt

delvis håller ändra kanon deninom moderna konstveten-som att
skapen och generaliserbart sina empiriskaär utgångs-utöversom
punkter.

amd Diference:VisionI Femininity, and theFeminism History
deklarerarArt Griselda Pollock ståndpunktsin forskare denisom

inledande "Feminist interventions thein histories ofuppsatsen art:
introduction". Hon vilkenrepresentation, antingenan attmenar en

kan bild eller inte spegel världen. Denärvara text,en en en av
reflekterar del källan till representationen. Represen-snarare en av

kantationen också uppfattas artikuleratnågot synligiärsom som en
eller socialt gripbar form, kanrepresentationen lika gärnamen vara

metafor. Representationen involverar tredje implikation, denen en
riktar tillsig betraktare eller läsare. medförDetta fören att attman,
kunna tolkning bild eller förstågöra vad denmåsteen text,av en en
specifika artistens praktik innebär. Först lokaliseramåste denman
sociala mellanmotsättningen klass, och kön. det andraIras steget

analyseramåste den speciella praktikens innebörd och vilkaman
betydelser den skapar.

Pollock vill hurvisa särskilja kvinnormåste från förmänman att
synliggöra dem konsthistorieni och för kunna framvisa derasatt

konstnärer. skall kunnaFör uppfatta kvinnorsegenart som att man
enligtmåste Pollock analysera specifik gestaltningegenart man en av

skillnad. Sexualitet, modernism eller modernitet kan alltså fung-inte
kategoriergivna till vilka adderar kvinnor. Förera som man att

komma det kvinnliga har Pollock studerat målarna Bertherummet
Morisot och1841-1895 Mary Cassat utifrån följande1844-1926
frågeställningar: struktureradesHur deras liv könsskillnadensav
socialt skapade ordning Och hur strukturerade detta deras konst

liknande kanPå studera hur funktionshinder har struk-sätt ettman
enskilda konstnärers liv, socialt och yrkesmässigt, hurturerat samt

detta strukturerade deras konst.
följa hurGenom olika konstnärsbiografier har framvuxitatt är

det möjligt tydliggöra hur och olika mytbildningar kringnäratt en
konstnär har och då framföruppstått allt relationi till eventuelltett
funktionshinder. aktuelltEtt exempel konsthistorikern Hans-Olofär

UnderBoströms Strecket-artikel där han slår fast El Grecoatt var-
ken led synfel eller vansinne, hans särartade måleri självaiav utan att
verket hör hemma inom manierismen. El hör hemmaMen Grecoatt
inom behövermanierismen betydainte han ledinte synfel.att ettav
Denna överdrivna befriaiver El frånGreco eventuella felaktigaatt
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tidssynfel vårbeträffande hans strävanbedömningar säger mer om
konstnär.Elfelfrihetfysisk Grecosän egenart somomav

skapadedetinverkanhandikappetsblirTydligast stu-manom
följa helamöjlighethardärsamtida konstnärer,derar att proces-man

hårfindagvittnesbörd. iDetkonstnärernas är enattsamt egensen
grundbildskapande sittdemskillnad mellan sigägnar avsom

funktionsnedsättningen.detoch demfunktionshinder gör trotssom
handikappmedmänniskorfinns dethistorien,tidigareliksom idag,I

hörbildkonst. Ditskallde sigförväntar sigdär inte ägnaattman
blinda.villsynskador, det Enmedmänniskorfrämst säga annangrava

där-ochhuvudtagetmedräknatsamhället harinte översomgrupp
utvecklingsstörda. Vikonstde skall sighellermed inte ärägnaatt

lyckadebevisfåttunder de tio mångadock årenhar senaste se
Änglar olikavisadesutställningenmedresultat, minstinte som

Kulturhuvud-underStockholmsområdetkonsthallaroch igallerier
stadsåret Fig. 598.

utfördaänglarinnehöll målningarUtställningen temat av
frånkommerländer.europeiskafrån elva Konstnärernakonstnärer

ochkonstutbildningar i Europaochkonstateljéerolika ärrunt om
debetyderSärbegåvningsärbegåvning.kalladmänniskor med så att

intelligens-grundochkonstnärskap, gängse"som äger avsom
konstnärligautformadetraditionelltutanförställtsharbegrepp

arbetsplatser".2°ochateljéerutbildningar,
med funk-ochkonstnärer artisterdag verksammaflesta iDe

de etable-efter detinsjuknatellerskadatshartionsnedsättningar att
olikahar valtOlika konstnäreryrken.respektivesinainom stra-rats
funk-tilltagandeverksamhetfortsättaför sintegier trots ettatt

detde villsjukdom, inteväljer dölja sinAndrationshinder. attatt
sjukdom,de liderkännedomtill allmänskall komma somatt av en

funktionshindrade.de blir Enmedföramed tiden kommer att
ellersjukdomförtigaväljerorsak tillbidragande enattatt enman

förlorarmedförakandenfunktionsnedsättningosynlig är attatt man
konstmarknaden.kommersiella Detdenkonstnärvärdesitt som

sjuk-uppdragoffentligadessutom sig svårarehar visat att omvara
fram-denblanddetta vittnarmed bilden.i Omkommerdom annat

Höglunds änka.Erikglaskonstnårenstående
desådan inte gårdockfunktionshinderMånga är attattartav

problemenval övervinnaenkelthar helt ingetdölja, än attannatman
reklamfoto-amerikanskedenVerksamhet.från fortsatt Dåeller avstå

förutomaidsgrund misteDugdalegrafen John ensynen,av
fotograf. för-fortsättavalde han Hanfläckliten ögat, att somena
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har hanreklambranschen. dagkundersnabbt inom Ilorade dock sina
fotogal-välrenommeradefrämst stilleben,fotografier,ställt sinaut

unikDugdale tillhörYork.ochLondonblandlerier Newi enannat
ochsjukdom sinbådelyckats sinharminoritet syn-accepterasom
erkänna sinhar sig svårttill följd denna. visatskada Det attvaraav

ytterligareinnebärdå synskadanaidssjuka,försynskada många ett
ellerkäpphjälpmedel,förställetstigma. I t.ex.accepteraatt som

omvärlden.frånisoleraväljer sigledarhund, attman
fotografyrkefortsättaför sittDugdale bestämdeJohn sig att som

har hanmörkrum tagitarbetalängre kan ieftersom han inte uppmen
talbotypi.nämligenteknikerna,fotografiskatidigastedeen av

pappersnegativ imed dagsljusbelysermetoddennaGenom ettman
Williamteknikkontakt med Detdirekt ärannat somett enpapper.

intervju iutvecklade ochTalbot I1841.FoxHenry patenttog en
hjär-beroendeseendet likaDugdaledeklarerarWeekend TF äratt av

Holly kommenterarArtikelförfattaren Finnögonen.som avnan
detta:

skillnaden mellanoch landskap klargörstilleben..hans porträtt, att ta ett
vad de flestaförstnämndaskapafotografi och Det gör:är av ossatt ett.

synliggörvad Dugdaleandraoch trycker HanDetnågot gör.ärav.ser
förverkligar den.ochscenen

verksamhetDugdale sinkommenterarflera intervjuerI attgenom
fleraskrev sinadöv då hanmed Beethovenjämföra sig avvarsom

formuleradeblind, då han någraoch Galilei,symfonier, avsom var
himlakropparna.beträffandeviktigaste teoriersina

harfår vetskapinnebärdiagnosAtt attatt om manmansomen
funk-till betydandeledakommersjukdom, vilkenkronisk atten

hårt slag.människorför de flesta Mångationsnedsättningar, är ett
möjligt,längeinfördölja sjukdomen omgivningen såväljer somatt

omgående berätta sinochvredeandra sin att omut sorg genomrasar
fortsättaväljermänniskorexempelfinnssjukdom. Det attattsom

för andramedan detutsträckningmöjligatidigare ileva störstasom
Hoffstenoch musikern Louisesångerskanvändpunkt.blir Dåen

Figur
Paulas deutfördBilden Grootar av

Holland,Rotterdam,erenplaats,H
Änglaratstallnings/eatalogenur
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drabbades Multipel skleros valdeMS hon skildra detta dag-iav att
boksform bokeni Blues. På och självutlämnandeÖppet sättett
beskriver hon hur sjukdomen har påverkat henne psykiskt och
fysiskt konsekvenserna detta. HoffstenLouise offentligärsamt av en

drabbasartist, kronisk sjukdom. lever iHonperson, en som av en en
tid då allt fler offentliga väljer beträffandeöppnaattpersoner vara
privatlivet. självutlämnandeGenom hon Bluesså iäratt vara som ger

HoffstenLouise enbartinte publiksin möjlighet del artis-att ta av
djupt personliga våndor, hon alla läsare inblick i sjuk-tens ettger en

domsförlopp med allt vad det kan innebära.

Konstnärskapets utmaningar

Under harvåren jag intervjuat antal konstnärer med funk-1999 ett
tionshinder för forskningsprojekt, vilketi studerar relationenjagett
mellan funktionshinder och konstnärsskap. redogör här förJag ett

dessa samtal.par av
förstaMin intervju gällde bildkonstnär också har MSen som men

har haft sjukdomen betydligt längre Hoffsten.Louise Då jagänsom
träffade harAnna, jag valt kalla informant,min samtaladeattsom

betydelsen hennes sjukdom, handikapp och konstnärskap.om av
taladeVi vad det innebär funktionshindrad. fördeJagom att vara

samtaletin med de funktionshindrade modellerna ireportaget
Dazed amd Confused. reflektion kringAnnas detta handi-attvar, som
kappad har mycket tid då så inte stårsägaman attman scenen,

enbart privat. gäller för allaDetta människor, använderärman man
tidsin privata till städa och till socialt bio,umgänge,att att ut

och fika eller funktionshindradeDen pri-restaurang. personens
tid dock förbundenmånga gånger med tråkigheter berörärvata som

toalettbesök och urinpåse kunnatinte skötaHartömmaatt etc. man
sin flera dagar vill inte försig risken tillutsättamage man att
exempel bio och hinnainte till toaletten tid.i fysiskaDessa pro-
blem mycket lång tid och begränsar vardag.tar ens

utvecklade konstnärskapAnna sitt först efter det hon hade fåttatt
diagnosen hade redan tidigareMS. Hon sig måla och till-ägnat att
verka skulpturer. dag har och honI Anna pension medstortrivs att

det honsig innerst alltid harinne velat nämligenägna göra,som
arbeta med måleri och skulptur. hon aldrig har haftHon detattanser

braså hon sjuk och med alla de problem detäven ärsom nu, om som
medför. Tack sjukdommin har möjlighetjag leva konstnärs-vare att
liv, eftersom har försörjning.jag min
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för de människor kanfinns begränsat inteDet utrymmeett som
ochperfekt, begåvadsamhällets krav; kravleva till ett att varaupp

tendens där handikapp verkartycker honsnabb. Samtidigt sig se en
modefenomen och dåhandikapp idiskuterar"inne". Vi somvara

iDazed andproduktkatalog och tilltillrelation Benettons reportaget
med funk-människorConfused. Skapar dessa representationer av

detmotbilder de enbart spekulativationshinder eller Oavsettär om
med funktionshinderbörjar människorspekulativt eller inte såär

för konsekvenservad det kanplötsligt bli synliga och svårtäratt
människorhända,bedöma dag. det kan Anna,i "attMenatt menar

till ochställa krav och kanskefunktionshinder börjarmed i Sverige
lagstiftning andra länder.det bättremed hävdar existerar i Iatt

medkanoffentliga miljöer vistas idetSverige är ytterst som man
tyckerDärförrullstol. blir köpcentra, inteAnnaäven omnya om

allaeftersom hon kanunderbara ställen besöka sig in idem, taatt
affären ochmedför oberoende, kan iaffärer. sigDet ett man se om

hand hämta sina varor.egen
den amerikanska lit-handikappade skildras enligtKvinnor ärsom

fulaförlorare,Thomson deRosemarieteraturvetaren anses varasom
attitydhon har upplevt sådanbittra. frågadeoch AnnaJag om en

funktions-hon kvinna ochförutfattadeeller meningar att somom
förlorare. har upplevthindrad skulle bitter inteHon att manvara en

funktionshindrad.för eller välutbildadfår klok Manärmanvara om
framföraskall kunnarullstol sinaförväntar sitter isig inte att en som

för människor kan detdelåsikter och krav, Anna. Menmenar en
medfaktiskt kan tala sitterallt bli lättnad någonatttrots sommanen

beroendeskillnad hur blir bemöttrullstol.i Det är stor manen
erfarit hur delharkvinna respektive Anna män-är enman.om man

fysisktderullstol grund iniskor försöker dit" i"sätta ärmän attav
underläge.

terapeutiskkonstnärskapkommer diskussionenVi in somom
terapeutisk funk-skapandet harverksamhet. sigiAnna tror att en

detverksamhet skapar tankar och sigAll skapande ition. är ennya
honmycket med akvareller,terapeutisk arbetarsituation. Hon men

med penslarformat med specielltarbetar pigmenti storastort om
tiden,skapandet försvinneranvänder pensel.hon huvud Iöver taget

därför målandet slagstiden och blirmärker inte gåratt enman
meditation.

honmed skulpturerhar börjat arbeta inteAnna stora tunga som
det förhantera själv. undrar sinklarar Jag är att utmanaatt omav

exempelmaterial tillsjukdom hon föredrar svårhanterligt somsom
mognad,första hand konstnärlighon det ijärn. Men somser som en
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hänger ihopinte med sjukdomen. börjar med akvarellNär såman
målar med penslar detta gälldesmå Anna.äventunnaman papper,

hon skulle bryta detta, det skedde då honMen i Provencesenare var
och målade för sedan. kände detår inteHon något5-6 att var som
stämde, hennes bilder aldrig fick plats hon alltidatt papperet, att

ihop motivet. det konstnärProvenceItvungen attvar pressa var en
från Västsverige rekommenderade henne användaatt storasom pap-

och måla med moddlare stället för pensel. bör-i Dettaattper en var
till frigörelse förjan detta ögonblick släppte honAnna, i något.en
henne det egentligen kompliceratFör med kryckor sigvar att tamer

för måla ochi dessutom med materialut naturen att som mervar
skrymmande tidigare. blev detta början tillFör Annaän ett nytt
konstnärskap där hon till och med arbetar med akvarell tub, därnu
hon klämmer färgen tjocka lager.iut papperet

frågade hur hon framtid. det svarade hon:Jag Anna sin detPåser
kan enbart framåt, det kan aldrig bakåt. finns chansinteDet en

det kan bakåt. sjuk blir kommerjag alltid hittaHur jagänatt att
kommunicera henne kommunikationenpå. För intesätt ärett att

enbart grunden för skapandet grunden för hela livet. Tidigareutan
vågade hon hon.inte, konstnär,vågar Anna inte"ung"ärnu som mer

Fördelen med lite äldretio år. när ung"än är äratt attvara man man
har hela bagaget klart, har förlora elleringet på.väntaatt attman

kan hela livet,Vänta Anna.göra sägerman

Att skaffa sig konstnärlig utbildningen

funktionshindertrots ett

har skrivit under AgendaSverige vilken innehåller reglertjugotvå22,
där det vilka förutsättningarpreciseras förkrävs delaktighet ochsom
jämlikhet. huvudområdenDe väsentliga finns angivnasom anses vara

med vilka medel kan genomföra förändringar. tiondeDensamt man
punkten berör kultur och lyder:

Människor funktionsnedsättningmed ska ha möjlighet använda sinatt
kreativitet och konstnärliga ochsina intellektuella färdigheter. Oavsett

bor i stad eller landsbygden.om man en
Möjligheterna ska bara för derasinte skull också förutan attges egen

kunna berika med dans,sin omgivning musik, litteratur, målningteater,
och skulptur. Särskilt utvecklingsländernai ska lägga särskild viktman
vid både traditionella och moderna konstformer.
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synskadorKonstnärer med

utbildningarkonstnärligahar lyckats sig inSverigeI ytterst ta
funktionsned-betydandedessutom genomföra democh trots en

med funktionshinderdetsättning. Trots äratt sompersoner
för-fenomen.det ingalundautbildas konstnärligt Dennågotär nytt

Musikaliska Akademiensynskada genomgickmedsta sompersonen
1880-talet.påbörjade utbildning börjanCarl Lundell, han isin avvar

Blind-musiklärare det KungligaLundell verksam somvar senare
Verka kompositör.han skulle kommainstitutet även att sommen

söker till konstnärligamed funktionshinder sigAtt personer
defrämst de hinderutbildningar beror Ettmöter.som man av

harintervjuade informanten och konstnärden jagundantagen är som
Astrid.givit namnet

under skoltiden hon hänvi-blind sedan födelsen ochAstrid är var
fortfarande fungeradeTomtebodaskolan dåsad till som spe-som

inriktad konst-för mycket tidigtcialskola synskadade. Hon envar
hennesTomtebodaskolan börjadeutbildning och redannärlig

från sida lyckades honför detta. Medkamp insatserstora egen
konst under högstadieti-tillvalsämne kunnagenomdriva att som

Tomtebodaskolan.den
förberedande konst-Efter grundskola sökte Astrid tillavslutad en

bestodarbetsprover,skola och hon blev sinaantagen som av
synskada deskolan fick vetskap hennesskulpturer. återtogNär om

från denEfter anmälan studierektornbeslutet antagning. enom
dockfrån och med åttonde klass, blevskola hon hade integrerats

påbörjademed glädje honAstrid inteDet någon störreantagen. var
detkonstnärliga utbildning. upplevdedet första i sin Honsteget som

verket hadeskolan hon självahon hade itvingat sig in trots attom
val Astridmedvetetblivit arbetsprover. Det ettantagen somvar

synskada vid ansök-gjorde då hon valde sininte någotnämnaatt om
blivithade hon förmodligenhon hade det integjortningen. Om

henneshaft möjlighet hurAstrid hade då inte att vetaantagen.
till andra. användeskulle bedömas relation sigarbeten i Hon av

konstnärlig utbildning.då hon sökte högrestrategi ensamma
förebilderhaft konstnärligafrågade Astrid hon hade någrajag om

far glasblåsare.hur det påverkade henne hennesoch varit Honatt
eftersom hon tillbringadefunnits koppling,det kan haatttror en

kännafar hyttan. tyckteganska mycket tid hos sin i Hon vär-attom
far förflyttades från hyttan till glassorter-från glaset. Hennesmen

dåligatid grund denbrukligt vid dennaingen, något avsom var
road följa medhyttan innebar. Astrid sinarbetsmiljön attvar avsom
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far till glassorteringen där hon fick chansen känna alla småatt
glasfigurer. fadern blev förtidspensionär började han målaDå att
akvarell. tavlor fick Astrid sedan hennesDessa Menärva. även mor
hade målat. föräldrar aldrig till Astridsnegativa yrkesval.Hennes var

Arbetsmarknadsinstitutet mycket tillDäremot AMI negativtvar
detta. frågade Astrid hon hon hade klaratJag i årtror att attom unga

vidare föräldrarnas stöd. hon definitivt hadeinteHonutan tror att
kunnat det ekonomiska stöd honigenom behövde från AMI utan
föräldrarnas uppmuntran.

bli konstnär till Stock-storstädernaFör måste någonatt man av
holm eller Göteborg, detta fåtthade Astrid höra sedan barndomen.
Därför bar det till dessa och ytterligare förberedandeav en av en
skola, där hon gick brai skola, lärarentvå år. Det Ast-ansåg attvar en
rid skulle deltaga alla undervisningsmomenten.i ville till ochHon
med Astrid skulle måla modell. Astrid hävdade detta omöj-att att var
ligt då hon kundeinte modellen. föreslog problemetLäraren attse
skulle lösas hon stället föri modellen skulletittaatt attgenom
känna. ville dock Astridinte kom dåDetta Degöra. överens attom
hon skulle fruktermåla först känna dem och sedanattav genom
måla. deintressant seende kurskamraterna kundeDet attvar se om se
vad Astrid hade målat, vilket de kunde. Astrid lärarens avsikttror att
med dessa måleriövningar kan sakervisa lära sigatt attvar, man

inte påpekade för Astrid hon skulleinteLärarenäven attom man ser.
alla de seende kamraterna alltid utnyttjade möjlighetersinatro att att
de målade. Ofta målade de seende studenterna vad de troddenärse
Astrid lärdesig måla hon aldrigsig själv hade möjlig-ävenattse. om

het del måleri. läraren det fullständigtsitt ointressantFörtaatt av var
Astrid blind. första handi ägnade dock AstridsigMen åtatt attvar

arbeta med skulpturer.
Efter sökte Astrid till högre konstnärlig utbildning ochtvå år en

blev genomgick hela utbildningstiden femHon i år.antagen. ett svep,
Astrid utbildningen arbetsprover. skolledningenDåantogs genom
fick hon synskadad tyckte de det Sko-intressant.veta att attvar var
lan hade aldrig tidigare haft synskadad elev och de bereddaen nu var

och stödja Astrid med allt gickassistent. inteMenprövaatt att en
bra de hade utlovat. de problemenså skolanEtt stora attsom av var

mycket ostrukturerad, lektionerna schemabundna ochintevar var
mycket annonserades dagen anslagstavlan.Av naturliga skälinnan
missade Astrid denna information. rådde konkurrensDettyp storav

skolan, vilket medförde delgav varandra informationinteatt man
till och med kunde glad missade undervis-någonutan vara om annan

fickning; själv kunskapvis kamraterna hadeså missat,man som
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från fick hon hjälphävdar Astrid. Efter klagomål Astrid assis-av en
fungerade,visade dock assistenten intesigDet utan utnytt-atttent.

Därefter löstes Astridsskolans lokaler och material för del.jade egen
hänga självAstrid "det gällerproblem sätt. att attannat menar

människor kan vilka behov har.hela tiden, andra inte Veta man
huvudläraren skulptur.Vid samtalet kom in i Han var oer-

han upplevdefokuserad synskada hennes,hört Astrids och som
ofta förvänt-fingrar. undrar Astrid hardet, känsliga Jag möttom

sensibel andra eftersom honningar ärän gravtatt syn-vara mer
förväntashon och tillägger hon dess-skadad. detta svaradePå att

ofta för för-andra. råkarha mycket bättre minne Honän ututom
helst med fingertopparna.kunna känna vadväntningar igenatt som

Astridhon vill känna hur deDessutom många attatt ut, trortror ser
filmer.föreställning de har hämtat gamladet är en som ur

den taktila lusten ochkom diskussionen kringVi in myten om
synskada alltid uppleverföreställningen medatt personer gravom

alltid Astridtillfredsställelse känna. inteDet ärattstor somgenom
lust känna de föremål seende människor placerarhar iatt som

henne. tycker Astrid det trevligarehänderna Många gånger äratt
beskrivningar.lyssnaatt

finner tillfredsställelse arbeta täljsten, honAstrid i istor att
format. det bildarbetar helst liteti inteDå svårtär attman ser en

har arbetat heldet taktilt.något Honärär ävenstort, enav som om
arbetadelera, skapat tavlor olika material.del ii små Dessaävenmen

höll medfrämst med under anorexiperiod. längehon jagsin "Så
vilketarbete med dessa detaljrika tavlor kunde jag intemitt äta, var

främsthon ironiskt. Relieftavlornasväldigt bra, tillägger motiv är
och material hon har ochdjur sigDet ärväxter. använt av papper

för det tycker hon använder däremotplast, inte inte Hontyg om.
kontaktpapper olika slag, eftersom de lätta hantera.ärgärna attav

ochuppbyggda hon först färdigställer hela djuretTavlorna såär att
framfördärefter hon växtlighet ligger djuret.lägger Djurenssom

utseende har hon blivit bekant med olika modellertyper avgenom
främst leksaksdjur hon samlatoch då små åren. För attsom genom

har Astrid pappersmallar skapatlära bilder djursig göraatt av av
föreställer använder sedan pappersmallenmodeller djuren. Honsom

hon fördå hon klipper djuret det material bestämmeri sig attut som
kontaktvelour.använda relieftavlan. Ofta tillverkar hon djuren ii

tavlan, läg-Efter hon har fäst djurets kropp, huvud och bendet att
och honhon till detaljer tigerOmögon, öron görtassar.som enger

eftersom bland rändernadet viktigt den randig, det ärär äratt annat
kännetecknar tiger.som en
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Astrid arbetar dock första hand med skulpturer, hon tillverkari
främst djur och undantagsfallendast människor. favoritdjuri Hennes

fiskar och hundar. för fiskar delvis beroendeintresseHennesär är av
det finns olika hon skapar fiskar använderså många Dåatt sorter.

hon främst fantasien. hon hundar honanvänderDå sinagör egna
hundar andras modeller. Redan under utbildningenävenmen som
använde Astrid fantasi, eftersom hon ville kännasig sin inteav
modellerna kunde hon heller aldrig arbeta med representationer av

utifrånmänniskor levande modeller.
Astrid skapar bild det enbart denDå intenågot så är yttreen av

formen eller skalet hon arbetar fram, hon vill skall kunnaatt man
känna alla detaljer. vill skillnaden ochmellan sittandeHon stå-att en
ende hund skall framgå liksom skall kunna uppfatta hundensatt man
käkar. Beträffande framställerdjurbilderna hon relieftavlornai ärsom

formendet viktigt de olika detaljerna korrekta, tilläratt som
exempel skall både kunna och före-känna vad detMansvansen. se
ställer, hävdar Astrid. har aldrig arbetat efter uppstoppade djur,Hon

det levande djur eller leksaksdjurantingen små många gångerär som
god kvalitet. Under utbildningen dock Astridär tvungen attav var

arbeta format, det hon skulle välja dag.i inget istörre är göraattmen
Efter den avslutade konstnärliga utbildningen fick hon lands-ett

tingsuppdrag varade kombinerat med startbidrag.i Dåår,ett ettsom
förstadet landstingsuppdraget avslutat fick hon ytterligare ettvar

landstingsuppdrag. har haft fåtal utställningar denHon ett varav
Vid den tidpunkten Astrid mycket sjuk i anorexi1991.senaste var var

och under de hade hon möjlighet arbeta.ingenåren Inärmaste att
dag Astrid främst och honskriva säkersig inteägnar är näratt
eller hon kommer bildskapande honsitt igen.återuppta Attattom

har kunnat leva bildskapande hon beroendeinte sitt inte ärtror av
hon har främstsynskada, det kvinnligt problem.äratt utan att etten

kvinnor klarar konst, Astrid.sig sinYtterst Något somanser
har bekräftats antal rörande konstnärers ekonomiskai ett rapporter
och sociala situation.

Konstnärer funktionshinder,med
funktionshindrade konstnärer

finns antal nationella och internationella sammanslutningarDet ett
konstnärer funktionshinder.med olika Förhållandet komplextärav

funk-mellan dessa och professionella konstnärer medorganisationer
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syfte och uppbyggnad.tionshinder. Sammanslutningar har varierande
valtprofessionella med funktionshinder harkonstnärerMånga att

dessa sammanslutningar. Anledningenorganisera sig iinte någon av
förstaskälen torde handnaturligtvis ivarierar attettmen av vara man

hand med funktionshin-identifierar med yrke och andrasitt i sittsig
der.

och Fotmålande inter-Förening MFKDe Mari- Korzstnarernas är
inbegriper konstnärer med mycketnationellt organiserad och varie-

har gedigna konstnärligarande bakgrunder. medlemmarnaMånga av
flesta människorutbildningar medan andra självlärda. De möterär

de julkortspaketoch fotmålande konstnärerendast genom sommun-
Oftaskickats till de svenska hushållen underhar inne-många år.ut

lig-vilka stilhåller korten jul- och återgivna ivintermotiv, är en som
hötorgskonst. besöktedet brukar beteckna jagDånära somger
Bergshamra, Solna, blevderas gallerii i i jagorganisationen MFK

utfördamycket överraskad. utställningshallen hängde målningarI av
fotmålare representerade från hela världen. Såväloch motivmun-

kraftigt måleri visades. dessa konst-stil varierade deti Ensom avsom
fanns Christer Elfström.representerade Fig. 6närer varsom

CP-skadad och Konstfacks målar-Christer Elfström är antogs
efter då skolantvingades sluta redanlinje inteår ansåg1972, ettmen

tillha råd betala blevsig assistent. Kung-Han antagenatt senareen
fullfölja femårigaKonstakademien, där fick han möjlighet denliga att

utbildningen.
Special ochfinns organisationerna Arts Natio-VeryFörutom MFK

Disability Special internationellrzal organisa-Art Forum. Very Arts, en
olika funktionshinder ochmedlemmar hartion typer varavvars av

fåtal konstnärlig utbildning. engelskaendast har organisa-Denett en
främstDisability består liksom Specialtionen ArtsArt Forum Very av

båda ska-vad kan beteckna organisationernaDeamatörer.man som
plattform för människor med funktionshinder där det gesenpar

möjlighet bildskapande, de verkar dessutom betydel-till kreativt som
den allmänna kulturdebatten rörande till-sefulla påtryckningsorgan i

gänglighet till kulturutbud.
förhåller Specialfrågade Astrid hur hon tillsig Very Art,Jag men

frågan hon skulle kunnakände tillhon inte organisationen. På om
liknandeansluta till Special ellertänka sig sig Art någonVeryatt

svarade Astrid Eftersom hon riskenorganisation nej. ärtror att stor
konstnär, särbehandlad grundhon blir bedömdinteatt utansom

utställning medfunktionshinder. det skullesitt Om arrangeras enav
funktionshinder, skulle honprofessionella konstnärer medenbart

heller övertygad bedömningen sådanaställa iinte Hon är attut. om
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Strand och hav.

Christer Elfström, Strand och hav, Attförvalta pund.Figur sittur
bok och fotmålande konstnärerEn 7om mnn-

sammanhang baserar duktig funktions-sig sittär trotsatt man
hinder. hon skulle sälja utställning föreställer hon deOm sig atten
sedan tänk det blind konstnär har det här.gjortsäger äratt: en som

säkert bara fakta det ochDet sjuttio i jagär säger ärprocent resten
fördomar, skulle ha Vilket vilket.jag svårt Dåatt vetamen som var
tycker skulle ha riktigt professionellt.inte jag jag uppträttatt
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Slutdiskussion

flesta fall funk-de allra behandlas frågor berör människor medI som
tionshinder vilket fallet med denna inteDettaäven är ärseparat, text.

förunikt analysen funktionshindrade, det finnsnågot av gruppen en
tendens samhälle dela såväl frågeställningarivårt männis-att som

kategorier. yrkesliv bildforskarekor olika dagligai mittI samt som
sysslat med bildåtergivning för bådehar synskadade, teoretisktjag

och praktiskt. detta har kommitintresse jag migGenom ägnaatt
frågor berör relationen mellan kultur och funktionshinder. Jagsom
har deltagit relativt antal nationella och internationellaett stort
konferenser tillgänglighetsfrågor ochbehandlat Dess-som museer.

föreläsarehar anlitats och har kon-jag jag även arrangeratutom som
ferenser Varken åhörare, talare eller hari jagämnet. arrangörsom
erfarit det har tillgänglighet vidaremöjligt diskuteravaritatt att ettur

dvs. samhäl-perspektiv, beredd inkludera alla iäratt att grupperman
let då krävs medvetenhet de kogni-Detämnet.penetrerarman en om

och perceptuella involverade tolkningartiva iärprocesser som av
såväl föremål ord och bild. Utifrån kunskap dessasom av en om pro-

grundläggande kunskap ljussättning och typografiskliksom icesser
utformning skulle enkla medelmänniskorstörreen grupp av genom

dettillgång till kulturarv. Vad innebär dåvårt gemensamma
allaskulturarvet torde historia.Det vår Men närgemensamma vara

talar det inbegriper det sällan alla människor.vi gemensammaom
Redan marginaliserade riskerar marginaliseras ytterligareattgrupper

förbisesoch hamnar skymundan eller helt och hållet. Kultur-i I
och det demokratiska denna volym, disku-arvsinstitutioner iarvet,

medförStefan Bohman det mångkulturella samhället och detterar att
utvidgning det kulturarvet. får konsekven-Dettaen av gemensamma
för hur publik, får hoppas detsinmöter ty attser museerna man

mångkulturella samhället framtiden inbegriper människor medi även
funktionshinder.

bär djupt rotade värderingar innebär slentrian-Vi på attsom
delar människor hierarkiska kategorier.mässigt in i inteDet är ovan-

fördomar vanföreställningar dåochligt sig in inte äratt smyger man
Oftainriktad diskutera speciell problematik. siggör män-att en
förniskor omedvetna välgörariver till språkrör desini grupper som

språkrör har tendens vad denDessa avgöraattanser vara svagare. en
förespråkar, intresserad och vad de har möjlighetde är attgrupp av

åhörde föreläsaretillgodogöra tid sedansig. jagFör en en som
befolkningens Sydafrika.berörde den utbildning Föreläsaren,isvarta

har deltagit kampen apartheid och fortsätterkvinna,vit i attmoten
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förarbeta demokratiseringsprocessen hemland. föreläsningi sitt sinI
pläderade hon för konsthistorieundervisningen förändrasmåsteatt
från västerländskt orienterad till inbegripa den afri-ävenatt attvara
kanska konsthistorien. den befolk-Hennes argument att svartavar

har möjlighet förstå derenässanskonsten, dåningen inte någon att
har erfarenhet och kunskap perspektiviskainte återgiv-någon av om

bygger fataltcentralperspektivet. begårningar miss-Hon ettsom
hondå skiljer den kulturens representationsformerintetag egna

förmåganoch tolka och förstå de uppträder andra kulturer.iatt som
förmynderi ofta funktionshinder.medSamma mötertyp av personer

Andra människor bestämmer vad förstå Därförde kan och uppleva.
det fårviktigt enskild möjlighet komma till tals.varjeär att attgrupp

fråntasnegligera konstutövares funktionshinderGenom att en
åskådare/ åhörare/ läsare möjligheten fördjupad kunskapattsom en

människas livssituation.om en annan
försöka förstå varföroch människor skapar estetiskaAtt utröna

artefakter drivkrafterna den estetiska forskningen. Lik-inomär en av
hur artefakten förhåller till det skapande subjektet.sig Det ärsom en
balansgång mellan respektera människa utifrån hennessvår att en

individuella kvaliteter samtidigt lyfter fram betydelsensom man av
eventuellt funktionshinder, då ochanalyserar tolkar detett man

Ävenkonstnärliga verk hon eller han har utfört. riske-som om man
hamna objektifiering försökadet viktigti äratt attrar en av en grupp

finna metoder och analysverktyg för undersöka betydelsen ettatt av
funktionshinder hos specifik konstnär. olika konst-inomDet ären

ofta kommer till tals otyglat ochyttringar ettsom en grupp ocen-
författare,arbetarrörelsensvittnar inte minstDettasätt.surerat

konstnärer och visskapare eller kvinnorörelsens olika konstnär-om,
liga uttryck.
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musikaliskaDet
och dendeltagandet

musikaliska medborgaren

GrandinIngemar

varandra,och demokrati bredvidställer orden musikNär man
harfrågor och problem. Musikomedelbart antalinställer sig 1 ettett

avskiljare, skiktare och förenare:anseende socialgrundmurat som
medelklass med ellerkonstmusikens inpiskade elitism;den nutida

flagga", lika användbar förkulturellmusikenpiano;utan som en
för etniskanationalsånger,nationsbyggande stamsångerstater som

tänks musik till-samhället.det mångkulturella minsti Integrupper
ungdomar fylkar bakom.de flaggor speciellt sig Vissahandahålla som

fest,musikformer flaggar detellersärskilda musikstycken ärnär
tillflaggvärde kommerpolitiskt Musikensbröllop, gudstjänst, möte.

konserthus, och hörs denuppförandet och iisynes av opera-
villvilka slags människorköpcentrumsmusik man seannonserarsom
försö-dekunder. musiken självbland sina Men gärna envetnatrotsar

ochnationella tolkningsramaretniska ellerken dentvinga in iatt
Århundraden firadekulturflöden har medförtavgränsningar. attav

kulturarv alltförnationalsymboler och etniskamusikaliska gärna
ifrånz.heltkommasigvisar någon stansannan

och underhållning, upple-både kulturMusiken inom sigrymmer
och arbetandeobemärkt fritidssysselsättningvelse och seriöstnöje,
antyds komplexmusikenOch börjar i sigkonst. signärma ett avman

kan förstå vadundanglidande frågor.väsentliga något Hur manmen
dettaskulle kunnaeller kommunicerarmusik Mansäger ta som en

musikstyckensmusikanalyser olikautgångspunkt för uttolkande av
demokratiskmusikens rolldemokratiska idéinnehåll och studier iav

vad nyligenodemokratisk fostran.eller Här närmar oss som
musik ochkonferens Stockholm:avhandlades vid istörreen

antydslömskMusiken stundom magi,påverkan. något somsomses
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formelnmed kvinnor och"vin, eller nutida formuleringisång mer
droger och rockn° roll". Stockholmskonferensen framstårsex,

tecken hur söker denna svårfångadetämjaettsom man men
lömska musik.

demokratisk musikenHur är
Vad musiken demokratinsäger om
Musik verkar slag tecken eller symbol, vadnågotvara av men

fallden i ganska oklart. Tänkså ariskt motstånd ellerVittsäger är
die Freude. bortser frånAn hur kan dechiff-Om texterna,man man
VAM-musikens eller Beethoven-finalens respektive budskaprera

och speciellt utslagsgivandeinte debatter har förtsLånga musi-om
kens den fallmening, vari består, och deni huvudså över tagetom
finns. Jämfört med språket förefaller musiken påtagligt icke-infor-

Mycket förmativ. elleringenting, Hall skriver,Stuartväsen som
has been called theMusic the informa-noise leastconveyingmost
Hall beklagar här fortfarandetion°.3 saknar den musika-attnog

liska ordbok där kan slå olika musikaliska element trud-enupp
delutt, instrumentklang, och reda klara ord dei vadrytmen en
betyder.

Ändå musiken åtskilligt demokratin och deltagandetssäger om
villkor den detinte uttalade och lättfångadeäven görom samma-

språket. vill dennamed artikel försöka fångaJag någotsätt som av
det uttolkningar musikaliska budskap,Intesägs.som genom utanav

fasta de musikaliska produktionsförhållandena ochatt tagenom
musiken konst- och kommunikationsform, blandsom annat genom
jämförelser med språket och idrotten. uppfattar här demokratiJag

tillförsäkrar medborgare,något varje börd och ställ-som som oavsett
grundläggande fri-ning, och rättigheter, och tanken ärsamma att

dels diskutera demokratin musiken, delsinom låta musiken leda oss
till frågor demokrati, medborgarskap och deltagandets villkor.om

Konsumtion, distribution, deltagande

vinyl, musikkassetterFonogram mediumCD, dags-är större änett
och kvällstidningar. Kanske ekonomiskamorgon- inte ipressen

svensken lägger kri genomsnitt tid-sittår758termer ut per-
ningsläsande vartill kommer ytterligare kr skatten, medanvia53

kr därtill ytterligare skattensamt spenderas fono-300 via88 öre
nödvändig dvs. kassett- ochutrustning, cd-spelare, inrik-integram

nad.4 det vanligare familjsvensk har skaffatMen cd-spelzreär att en
håller med dagstidning.sig Och medan tidningen får nöjaän att man
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uppmärksamhet dag,medborgerligsvenskmed minuterssig 28 per
skrivnaförsteg framför detMusikensfonogrammet minuter.31ges

tydligare.uppmärksamheten kan Attvisasden svenskaordet i ännu
ochdagligenradio timmefrån fonogram ellertill musiklyssna 1tar

böckertidskrifter ochtid, medan dagspress,svenskensminuter42 av
musik-Faktiskt liggeroch minuter.timme 91ägnassammantaget

och videotittandetungefärlyssnandet nivå tevesamma som
ochsammanlagt minuter.5timme 461

musik viktigtillspråk: lyssnaSiffrorna talar tydligasitt äratt en
Oil/Cd detliv.genomsnittsmedborgarensden svenske Mendel ärav

omkringomfattar utbudetvadmycket till Varjelyssnar hur årsom
idéerfrån BourdieusMedfonogramtitlarf inspirationolika10 000

kundesociala avgränsningarsmakdistinktioner upprättamansomom
exempelvislyssnar tillvilka socialakarta över somgrupperen

respektiveklassisk musik,underhållningsmusik, jazz,seriös 8Cpop
med,vill arbetasvåravgränsade kategoriereller vilkarock man nu

leverochkulturuppfattar musik seriöseller somvemsomvem som
skullefritidenunderhållningochmed musik nöje tro attsom

stad, högut-landsbygd/bildhar ganska klarläsareVarje varaven
ekonomisktvälsituerade/lågutbildade, äldre,bildade/ yngre/ svaga

karta.musikaliskadennaskulle placeras
statistiskasiffrorna denna matrisfyllabehöver i iinte överMen

framstådistributionen skaförmusikkonsumtionenden svenska att
denskamusikalisk demokrati.gällernyckelfrågan det Hurnärsom

medborgarnajämlikt tillkulturen spridasmusikaliska sättett
detmångfaldentillgång till ikonsumenternaskaHur garanteraman

fonogramproduktionsstöd tillvaruutbudetmusikaliska Statens
denförutbudet, Rikskonsertermångfalden somstödjer isom ut

ochutanför storstäderna Sverigeslevande till medborgaremusiken
klassiska musikendendelalla möjlighetRadios P2 som att ta avger

musikaliskaåtgärder dendistributionspolitiska ihärkan ses som
demokratins tjänst.

musik.föreställningspeciellskymtarallt dettaBakom omen
för dedeproduceras många.musikNämligen någotäratt avsom

Pig. 1
bådefinner iföreställning intressantDenna resone-nogman

"konstnär,musikutövarendärmusik kulturkring ärsommangen
massmedieradochmassproduceradmusikdet gälleroch när som
Kulturmusikensmusikutövaren stjärna.därkonsumtionsvara är

dyrautbildningarkonstnärliganödvändighetmedkonstnärer ärär
och producerar"lyckas"färre Verkligenhar eleveroch ännuvarav
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PRODUCENTER KONSUMENTER
distribution

musik- den musiklyssnande
eliten allmänheten

Produktion, distributionFigur och konsumtion musikav

för kulturkonsumenter. Varumusikens medstjärnor ärmassan av
nödvändighet bör arbetsintensivsig branschsom i en av en
specialiserad och arbetsfördelande ekonomi och producerar för

underhållningskonsumenter.3 finnshär uppenbartMenmassan av ett
Ärtankefel. det verkligen rimligt musiken till detavgränsaatt som

produceras elitenav

Det musikaliska handlandet

bok med det talande The hiddenI Ruthvisarmusiciansen namnet
hur rikt ochFinnegan omfattande musiklivet stad Helsing-i en av

borg/ Norrköping/ Umeåstorlek faktiskt körer, blåsorkestrar,är:
musikteater, jazzgrupper, rockband, folkmusik, kam-pop/ country,
marorkestrar. sin inventering detI organiserade musiklivet deniav
engelska staden Milton finner hon aktivaKeynes musi-6 000-7 000
ker. Allt detta musikutövande människor producent/ kon-är av som
sument-dikotomin tvekan skulle räkna konsumenter, inteutan som
producenter. musik det hela"Konsumenterna" ocksåärav taget
musikproducenter, och tudelningen mellan producenter och konsu-

avgränsade och åtskilda kategorier faller sammanmenter som
rättvisande bildFör musikens konsumtion ochatt ge en mer av

produktion räcker det med flytta den "boxen musik-vänstraatt
eliten och placera den den högra pyramiden. Musikpro-överst
duktionen bara komponera,inte och spelasjunga elitnivåär att

all slags musicerande från till det lokala 50-årsfest-Roxetteutan
bandet. frågan producenterDet olika slag och olikaär om av
nivåer, samtidigt och varierandei grad varandras och sinaärsom

publiker eller konsumentef.egna Fig. 2
Även sådant kring lägerelden, idrottspubli-sångerscouternassom
kens vid fotbollsmatchen, vänkretsens kring församlingenssnapsen,
sjungande kyrkan,i musicerandet kommunalainom musikskolan och
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PRODUCENTER-KONSUMENTER

musik-U elitenn U
hawpmñs"distribution"

lokalan u
körsångare, garagebandamatörer,

lprivatsångarefestsángare,kyrko- och

musikkonsumtiondistribution,Produktion,Figur av

Gibsonkopianackordmed reduceradeförsta trevandede stegen
musikenshandlandet.musikaliska Detsjälvklart till dethör är mot-

telefonsamtal, gli-kaffebordet, förtroligatillsvarigheter pratet runt
kommuni-Språkethumoristiska kommentarer.ochringar som

till elitensknappastuttrycksform kanochkations- avgränsas pro-
Musikendvs. litteraturen.språklig kultur,duktion somav

språk ochuttrycksform gångkommunikations- och motsvarar en
börlämpligenkultur,musik någotlitteratur. Att somsomsomse

litteratur,kulturdepartementunder sätt somett sammasortera
underligt.därför ganskakulturmiljö framstårmuséer, etc. som
musiktalaunderligtdet ganskaPå sätt är att ensomomsamma

från frystdistribueras och konsumeras.kan Bortsettvara" som
"förbru-notskrift försvinnerochfonogram viss imusik i mån

den eller"konsumerar"tilllyssnarmusikenkas någonoavsett om
omska-skapande,produktionkontinuerligMusik förutsätterinte. -
förutsät-Produktionenför allsåterskapande existera.pande och att-

bådetillägna sigkallas tradering. generationer måstevad Nyater som
Vidareförmedlaochförmåga musicera"produktionskompetens att

kanförutsätterOch dettaklingandeden attrepertoaren. resurser
avgörande alltså musi-musicerandet.tilloch allokeras Det äravvaras

och kon-distributionenhurproduktionsvillkor,kens änsnarare
sumtionen ut.ser

serviceindustrierkulturens"konsumentprodukterDe pro-som
konsum-produktionsmedelfallducerar i många änär snarare rena

persondatorn,sådana tingSjälva konsumtionentionsvaror. somav
innebärTV-spelvarföreller intevideokameran,datorprogramvara,

gällerliknande ikultur.samtidigt produktion Ett resonemangav
meddatormusiken. Vadgrad piano,högsta inom är synt,ett enen

självspe-ocksåför musikproduktionsmedelmidi Meninte ettom
musik", liksomförproduktionsmedellande "görapiano är att gram-
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mofonen, Walkman, kassettradion, cd-spelaren, musikanläggningen.
Svenskarna köper mellan och miljoner enheter sådana1 1,7 av
musikproduktionsmedel Varje år inte tala musik-För att om en
studio eller radiostudioen

Till musikproduktionen hör alltså mycket bara det direktaänmer
musicerandet. Allt detta görande musik kan sammanfattasav som
musikaliskt handlande Musikaliskt handlande innefattar alla slag

musicerande. Och det vidare självklart det finns fler formerärav att
deltagande musikproduktioneni själva musicerandet. finnsDetänav

människor och organisationer musik självagör musi-utansom att
Denniz ochPop Karlsson hör lika självklart hemmaBert icera.

musikproduktionens elit Gessle och HåkanPer Hagegård. Ensom
musikproducent vid ellerP2, de kommersiellaP3 radioka-någon av
nalerna, Norrköpings kammarmusikförening, lokal jazzklubb,en
Vadstena-Akademien, skivsamlande sextiotalspopkonnässör, Faluen
folkmusikfestival, fanzineskribent, Rikskonserter, kvarterspuben en
med levande musik, Svenska kyrkan och den blandbandgör ettsom
till för måfå fåtal exempel måstevän nämnaatten ett samma

räknas bland demin musikaliskt handlandesätt upprätt-som genom
håller den nödvändiga och kontinuerliga produktionen musikav

återskapande, omskapande, nyskapande.genom

Demokrati och deltagandets villkor

Vad antropologen Ulf söker fånga med begreppstriloginHannerz
marknad, livsform, ofta under benämningstriloginmöterstat, nu
marknad, civilsamhälle. båda fallen det väl tämligenI klartärstat,

vad och marknad för, medan både livsformstår och civilsamhällestat
helt enkelt får för allting utanför.stå spelar bådeVisst och mark-stat
nad denin i pyramid musikaliskt handlande beskrivitsav som ovan,
och visst både marknadeningår och företagssponsring,mecenater
statsstöd musikens finansiellai produktionsvillkor. här finnsMen
också underväxt, där och marknadens inflytandetät ärstatensen par-
tiellt eller indirekt det ochpå vis marknad bidrar tillstatsom att
forma människors liv huvud taget.över

Stundom Verkar de talar civilsamhället lägga särskildsom om
vikt vid förenings- och organisationslivet. Kanske beror detta
den kollektivistiska tanketraditionen myckeninom samhällsveten-
skap, kanske det bara pragmatiskt uttryck för behovet han-är ett av
terbara analysenheter för forskaren respektive samtalspartners för
statsmakterna. Talar däremot livsformer framstår det lokalaman om
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tydligare.vildvuxenhetanarkiskaoorganiserade, Ettall desslivet i
heltdettasubtraherats inteoch marknadfrån vilketsamhälle ärstat -

sammanfattande benäm-utopisamhälletanarkistiska Somenkelt det
och eko-politikdärmänskliga aktivitetermängdför denning renav

därförVäljer ijaghuvudprioriteterintenomisk nyttomaximering är
anarkocivila samhället.detfortsattadet resonemanget

handlandetmusikaliska högiidrottsrörelsen detPrecis ärsom
fåttpyramid harIdrottensföreteelse.anarkocivilgrad sammaen

offentligdet gällermusikensgestaltisbergsliknande när upp-som
evenemangsidrottensåterfinnssynligaisbergetsmärksamhet. I topp

breddidrottenmedanGriffith-JoynerFlorenceelit AIK, svarar--
musiken detiunder Precisverksamhetför ärytan. somen enorm

Även alla del-sker.produktionendetunder ommestaytan avsom
ocheliten,nödvändigt villknappast nåbreddidrotteni äventagare

internationelladetdrömmerrockband knappastvarje storaomom
stjärnorproduktionenhärdet ocksågenombrottet, är av nyasom

UnitedManchesterförsåvälför Musicsker. Talangscouter Sony som
och häri-potentiellaefter stjärnämnen,underterrängengenomsöker

likavälmarknadsidrottenförproduktionskvotenfylls somgenom
tudelningfinnsdär detverksamhetmarknadsmusiken den entyp av-

Liksomfigurenligtoch konsumenterproducentermellan 1 ovan.
åskådartillvänd konsum-publik ochuttalatmusiken idrottenär en

delenalltsåUnder iovanförtionsprodukt bara störreytan, avytan.
deltagandefrågadetisbergen,och idrottsligamusikaliskade är om

konsumtion.änsnarare
ochfrån lokal gräsrotsnivårörelserbådaoch musikIdrott är

där aktiviteten ispelarmarknad inoch visstdäruppåt, stat men
självklarhet.ideellt arbeteochandra kriterierhuvudsak är enstyrs av

det bara idrottenrörelser,folkligabåda härigenom ärMen är somom
folkrörelse. Idrotten precisvälorganiseradsynnerligenockså är en

dethärigenombrottslighetenorganiseradeden motvettersom
soloförbrytareliksompol, musikencivilasamhälletsanarkocivila

anarkiska.dendäremot mot
elförstärktaproduktionsvillkor pianon,musikensMed tanke -

naturligtdetföreteelseralla dyrbarastudiosoch ärinstrument är -
ochbådeförmågaefter bästa utnyttjarmusiken mecenaturstatensatt

egentligaför fortkomst. sinmekanismer sin Menmarknadens blinda
civiliseras musi-samhället.anarkociviladethar den Härtillhörighet i

skapande anarki.kens
demokratindettaVad säger omnu

arbetsformorganiseradvälreglerad,demokratikanMan som ense
har mycketmusik inteuppenbartbyggd representation. Det är att
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med detta göra.att
kan ocksåMen demokrati framför allt frågaman se som en om

deltagande, människors kontroll liv,sina någotöverom egna som
från det lokala, från och"gräsrotsnivån"växer uppåt. Det ärsom

uppenbart detta god beskrivning musiken, formernaäratt en av av
för deltagande musiklivet.i

musikaliskaDet deltagandet sker naturligtvis anarkocivila vill-
kor eller annorlunda formulerat, utlämnat till det anarkocivilaär sam-
hällets godtycke. Inför den demokratiska medborgaren, istaten antas
egenskap medborgare,just likställd med alla andra medbor-av vara

det gäller grundläggande fri- och rättigheter. Införnär detgare anar-
kocivila samhället långt ifrån lika.är

påMusik anarkocivila premisser
Vid sidan rimsnidande virtuoser och demagogiska talare krite-ärav
rierna subtila och otydliga för vad fullfjädradär attsom vara en
behärskare språklig kommunikation, "skriva bra eller talaav att
bra. frågar knappastMan Lisa talangfull för lära sigärom attnog
tala ordentligt, eller Olle verkligen har lära läsa ochsigrättom att
skriva. Musiken härpåminner idrotten.åter musik idrottI iom som
finns tydliga prestationskriterier, kunna eller kunna.inte Sammaatt
prestationskriterier nyckeln till aktivt deltagande. denBarager som
kan spela, sjunga med.rätten attges vara

Kanske har detta med musik kan annekterasgöra sättatt att
knappast förekommer inom språket. levebrödsmusicerandetAttsom

föder fackintresse konstigt.inte Underligareså kanskeärett är att
musiken härigenom monopoliseras musikpyramidens Musi-topp.av
ken blir fråga konstnärligt skapande det vill margi-sägaen en om en
nell och kulturpolitisk fråga. låta den konstnärligaAtt eliten före-
träda musiken låta språkets företrädare.endaär att poeternasom vara
Och kan tänka sig svensklärarutbildningen poetutbild-man som en
ning

Olika former musikaliska och ibland musicerande överav genrer
huvud annekteras också andra sociala Som Harrytaget av grupper.

skrivitzMartinson

medelklass finns fyraAv slag, med bildning och1 medpiano, bild-2
ning piano, bildning3 med piano, både bild-4utanmen utan men utan

ochning piano.
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för-smakdistinktionerolikaliksomspela och sjungaFörmågan att
långthär inteBourdieus sanningarattribut.socialatillvandlas är

uppfattaellerförmågan musicera,Och deni rättborta. mån attatt
naturligtvisfinns detkapitalkulturelltblirmusik,uppskatta vissoch

följdenskulle blidevalveringundvika denanledningall avsomatt
musikkompetens.sådanspridningbredare av

anarko-detkastsystemetsydasiatiskadetför intetInte är en av
förochorganisationsformen intetinteelementärasamhälletscivila
socialregleraförformerelementäradess"jantelagen attär en av

anarkociviladetidylliseraanledningfinns ingeninteraktion. Det att
Vänskapskorruption.Svågerpolitik.vildvuxenhet.samhällets kreativa

kön,klass,Socialgrupp,Blodsband.bra person".enBegrepp som
formersådanamedocksåTrakasserier. DetMobbning.etnicitet. är av

upprätthål-ochskaparsamhälletanarkociviladetsocial somsamvaro
iuteslutning. Precissocialochmakthierarkierochler somstatus-
härenskildedenvärderasekonomiska kriterier,med dessmarknaden

efter alltocksådärtillöverklaga,möjlighetochskoninglöst attutan
individpåverkbara Somoch sällangenomskinligaän normer.annat

detställaeventuellt kanduvilka kravdualltdetberor ärvem
vilkahelt klartdetmedborgaresamhället;anarkocivila ärmen som

ställadu kankrav staten.
automatisktsociala former inteanarkocivilainformella, ärAtt

frihets-klartlänge inomfrihet harindividens ståttförbefrämjande
frihetligedenanarkismen.framför andra, Detideologin är, säger

vill sigochleden inteträderdemKropotkin till anpassaut ursom
rådandetill normer

meddagligadettamärka ikommer umgängetroligt, ni ertän attattmer
sök världenochbehagardetta såintemedborgare. Omandra /.../ er,

förhållandenandrarundt efter

frihetlighetenpåpekar:Woodcockkännareanarkismens GeorgeSom
kontroll.socialförkvävandetotaltslå ikan lätt över en

ochdemokratifundamentala frågorställer alltsåMusiken om
tilltillgångfrämst intedet gällerVadVärde.människors lika är

musikaliskmusikaliskaochmusikalisk kultur utan egenvaror,
offentliga musicer-delta detmöjlighet imänniskorskompetens, att

rörelse.folkligbred MenkunnaMusikenandet. må som enses
detskrivsrörelsedennadeltagandetill iinträdesbiljetten ut anar-av

medborgerligdemokratisksamhället,kocivila än att vara ensnarare
tveksamtganskadet kandettaAntyder interättighet. attatt vara

deltagandedemokratidefiniera ihuvudöver termer avtaget
undervisningstimmartotaltgrundskolanssvenskaden 6 665Av
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svenska; härtill kommer1 490 främmandeägnas timmar800
språk. examinerades lärare för1997 grundskolans1 347 årskursnya

med inriktning svenska/so;1-7 vartill kommer 238 4-9mot nya
lärare och gymnasielärare med234 motsvarande inriktning. Antag

all språkundervisning grundskolani i stället för dessaatt summan av
hadetimmar skurits2 300 tillnästan timmar.230 Det svårtärner att

föreställa sig skolan falli skulle kunnaså spela rollnågonatt större
för människors förmåga till språklig kommunikation. Språklig kom-

skulle då bli anarkocivil fråga.petens snarare en
Skolan mycket fråga utveckla denär språkliga kom-atten om

minst fackämnena.Inte inom Vad biologiundervisningpetensen. är
lärainte deltasig samtali biologiska företeelser Med-attom ett om

borgarnas förmåga uttrycka och kommunicerasig med språketatt
stöds barainte svenskundervisningen. På sätt ärgenom samma
musikaliskt medborgarskap och musikalisk demokrati inte kultur-en
politisk fråga, utbildningsfråga.utan en

Demokratin svårfångadeoch den musiken

kursplanenDen för grundskolans musikundervisning talarsenaste
elevernas "allsidiga musikaliska utveckling och slår fast:om

elevVarje lämnar grundskolan bör ha sådana kunskaperiuppnåttsom
musik förutsättningar för aktivt deltagande i samhälletssom ger ett
musik- och kulturliv. 24

Kursplanen skolan ska eftersträva elevenattanger att
utvecklar musikaliskasin förmåga, kreativitet och lust använda musikatt
för kunna skapa, uttrycka och förmedla musikaliska tankar ochatt egna
känslor /.../

specifikt ska elevenMer

kunna delta i unison och enkel flerstämmigsång ha elementärasång,-
kunskaper i spel instrument,något ha grundläggande förmåga att
kombinera musik och rörelse kunna tillämpa dessa kunskaper isamt

musicerande,gemensamt
förstå begrepp melodi och ackord och kunnarytm, omsättasom-
dessa enklai musikaliska övningar och elementära former ska-egetav
pande och improvisation.

"MålFrån eleverna skall ha sluteti det femteuppnått skol-som av
året.
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och kunnamusiktillförhållningssättkreativttillägnatha sig ett- ska-enkla formergrundkunskaper imusikaliskasina egetomsätta av
pande och improvisation.

skol-det niondeslutetskall ha iuppnåttMål elevernaFrån avsom
året".

förmågamänniskorharmedborgarstatenAtt attattett geansvar
däruppenbarligen ifinnstankenutbytet, denmusikaliskadelta deti

framståråtgärdernamålformuleringar citerats Mensådana ovan.som
förvissadlugnttill skolanbarnenskickakanabsurda. Jagsnarast som
muntligaskriftliga ochbåde dessspråketbehärskar i"frökenattom

ungefärdetkompetens...musikaliskBeträffandeuppenbarelse. är
bonus.tillval eller Motbilen,denlättmetallfälgar till ett ennyasom

språklig kommuni-inriktningmedlärarede 9001 motuppemot nya
ochgrundskole-examinerades stårårkation 751997 gym-nyasom

kommunikation,musikaliskmed inriktningnasielärare samtmot
ensemblespel.ochinstrumental-med inriktningytterligare 77 mot

eller °/oför musik timmar, 3,5timplanensammanlagda 230ärDen av
musikskolankommunalaOch denundervisningstiden.totaladen

mycket.särskiltdettahjälpa Iförtillknappasträcker exem-att upp
frånfrån allthämtadehär,eleverharNorrköpingpelvis 1 600man

Norrköpingselever iantaletfärre baratill gymnasiet.klass Det än4 är
årskurserna.aktuelladeeleverna ioch °/oklass 134 motsvarar av

all-musikenoffentliga Sverigeuppenbart detDet är genomseratt
vid ellerkultur, ifråganMusikspeciella glasögon.deles antas omvara

frågatillmusikreducerasbemärkelsevidbemärkelse. Isnäv omen
blandfritidsintresse"och smak,för tyckeföremålunderhållning, ett
frågatillharmusikreducerasbemärkelseandra. I snäv sett ensom

kulturpolitik.om
inställningÖver kluvenoffentliga Sverigehar dethuvud entaget

vadförstårenkelthelt intehävdaskulleCynikernmusik.till att man
föreslåskulleKonspirationsteoretikernförmusik något.är snarare

kontrolleras,den kananarkocivil intepåtagligtmusiken såär attatt
stöd eko-statligt ikontrollsådanenkannerligendetoch är somatt

dubbelhetenfinnsSamtidigttill.syftarformerandranomiska eller
misstankenochfritidsnöjeharmlöstmusikentankenmellan somom

medpåverkan,förmedellömsktsjälva verketmusiken i är ettatt
förfrågamusikoklartfarliga effekter.potentiellt Det ärär enom

Musi-eller prestationmusik konstföreller stjärnor,konstnärer är
hållerockså Sverigeioch utnyttjasflaggvärde erkännskens oss-

ochsymfoniorkestrarsymbolerkommunalaochnationellamed som
skickarocheurovisionsfestivalentillsänder artisteroperahus,
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yrvakna handelsministern fira populärmusikaliskavåraut att export-
framgångar. Musiken vidare också kunna ha instrumentelltantas ett
värde: musik bra för tillnågot exempel intelligens-är annat,
utveckling, matematisk förmåga, kroppskoordination eller liknande.
Minns Mozarteffekten Eller för regional utveckling och välstånd -musikklasser och trevligt kulturliv dra till kreativa kon-sigett antas
sulter och informationsteknologiska entreprenörer.

i verkarMen övrigt hålla med dem med Hall häv-Stuartman som
dar musik mycket för ingenting, och frågarär vadväsen sig iatt mest
all Ärvärlden musik egentligen bra för. kommunala musikskolanär
till för driva orkestermusiker för flaggvärdets skull ochatt upp nya

till befrämjandeRoxetter exportintäkterna, eller vad svensk-ärav
undervisningen i grundskolan plantskola för poeteren

Och vad public service inom radion, det fråninteantas vara om
musikperspektiv fullständigt innehållslösa detP1 Här näm-pratas
ligen, och medborgarens till bildning och information tydligenrätt är

språklig fråga. baraAtt inte kanskeP2 allt P3 irenten utan mest av
praktiken verkar för medborgarens skaffa sig musikaliskrätt att
bildning och hålla informeradsig och radionsgenom gram-
mofonarkiv har möjlighet till mångfald utbudeti de kom-en som
mersiella stationerna bara kan drömma verkaromsammantagna
något inte relevant publici service-debatten.sätt vara

Delvis kan denna offentliga kluvenhet och oförståelse bottna dei
båda klassiska "paradigmen" kulturproduktion desynsätten -kan litet tillspetsat kallas finkulturparadigmet och masskulturpara-
digmet. Finkulturparadigmet har fastatagit de verkenstora av
bestående värde inom musikens, konstens, och litteraturens arenor.
Masskulturparadigmet har fastatagit massproduktionen och
massdistributionen kulturvaror från smal elit till massmarkna-av en
den konsumenter inom industriell produktionsordning. Bådaav en

kommer till korta. Dagens omtaladesynsätten ikoner förmest entre-
prenörskap och framgång hör hemma kulturproduktionen.inom
William Gates Jobs,III, Steven Spielberg,Steven Richard Branson,

Andreesen,Marc GesslePer alla har de byggt kulturverk-upp-
samheter demgjort själva till multimiljonärer, hur spek-som men
takulära och omfattande deras respektive verksamheter harän är,nu
de ursprungligen denvuxit vardagliga kulturproduktionenur

eller Sådananivå. vertikalagräsrots- rörelser fundamen-garage- är
tala kulturproduktionen,inom där professionell specialisering,
försörjningsgrad, institutionalisering, hängerstatus utansamman att
alltid följas och där olika nivåer inget klart avgränsade.sätt är

Samma återfinns forskningen.inom Forskningensynsätt inom
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elitkultur.inriktadoftast Manvetenskaperestetiska snävtär
ochfinkulturparadigmet,kallatsvadarbetar inom serovansom

konstverkvärdefullarörande kanonforskningsuppgiften avensom
film.musik,konst,område litteratur,respektivesittinom teater,

dess villkoroch gestaltning,kulturproduktionkringForskningen
derasverk ochdessakringfrämstrollsamhälleliga sigoch rör

andra sidanparadigmetmasskulturella å utmär-upphovsman. Det är
masskommunika-utförs inomkulturforskningkande för den som

indu-sociologi.ochmedievetenskap Härtionsforskning, tar enman
dikotomiförutsätterförkulturproduktionsordning given,striell en

ioch precisoch konsumenten"producenter"mellan är som
produktio-elitnivåninriktade inomensidigtfinkulturparadigmet

ochde olikamellan nivåernavertikal integrationFrågor omomnen.
paradigmenbådaeftersomoformuleradeförblirvillkordeltagandets

och publikkonsumenterfinnerelitnivånunderfrånutgår att man
forsk-StudiesCultural utgårOckså inomproducenter.änsnarare

för dedemassproduceraskulturfrån premissenningen avatt
val mel-dvs.kulturkonsumtiontyngdpunkten liggerochmånga, -

populärkultu-talarhärmarknadenprodukternalan när omman-
titeln"identitetsbildningochmotståndförpotentialerrens

musik tillreducerastalande.antologimed fleras HärFornäs är
forsk-till seriösaandra, ingånguttryck bland"fashion, merett en

identitetsbildning.vuxenblivande ochningsfrågor som
glas-offentligadehelt enkeltförklaringmöjligEn är attannan

handlandet,offentligaspråket.genomfärgade Detärögonen av
språkligtframför alltförvaltning,politik ochinklusive är ett

kommunikationmänskligförformernafyradehandlande. Av stora -
matematikendet baramatematikenbilden ochspråket,musiken, är-

exempelvisspråket 900hävdagrad kan sigi någon genommotsom
bildadededensamtidigtgrundskolann, gärnaitimmar sesavsom

helastatistiker.och Tvåteknikerförspecialitet naturvetare,ensom
baga-ochharmusiken, tämjtsochkommunikationsformer, bilden

"kultur".28tilltelliserats
del-musikaliskadetharoffentlighetenrationellaspråkligtdenI

sammanhangvissaisberg. itillpyramid blivit Mantagandets ett ser -
medvärderamöjligisbergets Detbara ärär atttoppentopp. som- denharkriterier.ekonomiska Härspråkligadvs.rationella samt

kul-denharpopulärkultur.massmarknaden Härpenningstarka av
förvärdefulltmöjligenisbergetUnderförgyllningen.turella ärytan

medlikställasegentligenkaninstrumentelladetnågot annat men
frimärkssam-fritidsintressenhobbies elleridiosynkratiskaandra som

bilar.gamlarenoverandeellerporslinsmålninglande, av
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anarkocivilaDen livsformen samspel med ochger genom stat-
marknad musiken goda växtbetingelser. Medan musiken är-
parentetisk deni rationella demokratin, frodas den deti anarkocivila
samhället.

det den demokratiskaMen kanär all-öppna,staten som garantera
medborgerliga musikarenor, ochmänna, kan för alla med-som svara

borgares förmåga till musikaliskt deltagande.
Villkoren för musikaliskt deltagande kan begränsasinte till

musiken konst.som

Noter

artikel byggerDenna mycket1 tankar utvecklats i stimulerandesom
meningsutbyte med volymens författargrupp. Särskilt vill härjag tacka Lena
Johannesson denna litet oväntade författarkonstellation ochsattsom samman

bränsle diskussioner. vill vidareJag tacka min Pierregett gott vängruppens
Thullberg för han delat med omfattandesig sina insikter aktiv iatt av som
idrottsrörelsen, Odd Grandin för hjälp med svårfunnen litteratur och suveränt
handlag med textställen, Gunilla Petersson kritiskt konstruktivtsamt som men
nagelfarit denna och mina olikain samhällsvetenskapligaövertramptext
områden rörande svenska förhållanden dessi olika stadier tillblivelse.av

vidareSe Grandin2 1995.
HallStuart3 1997, s.

harPressen skapat konsumtionssamhällets4 kanske lyckade dagstid-mest vara:
ningen. lästEn dengång och den behöverär inte läsas förreturpapper ens att
förbrukas, den blir automatiskt dagen efter. Till skillnad från dags-returpapper
tidningen fonogrammet "förbrukatinte efter förstaär konsumtionen. Musik-
industrin har sitt kompensera detta vertikalsätt integration. Sonyatt ärgenom
inte bara de fonogramindustrin,i producerar också själv destoraen av utan

behövs för lyssna till fonogrammen.apparater som att
siffrorDe redovisas detta5 i stycke för antalData lyssnare/1996.som avser

läsare/ ochtittare genomsnittlig lyssnar/läsar/tittartid har hämtats från Medie-
tab.Sverige, 2.22, 2.23, 3.35, 3.36, 3.38, 3.39, 4.31, 4.33, 5.20, 5.21, 6.39, 6.40,

7.28, 7.30, 9.20, 9.21, Genomsnittlig9.22 tid har beräknats9.23.samt som
antal lyssnare genomsnittlig dag lyssnar- tid bland de lyss-etc. en etc. som

radioetc.. För det komplicerat.något har frånär Här jag detutgåttnar mer
totala antalet radiolyssnare, subtraherat lyssnarsiffrorna för harP1 intesom

musiknågon i utbudsitt och därefter utifrån tabell och räknat med5.9 5.12
genomsnittlig musikandel i°/o P2, de kommersiella65 P3, P4 kana-en samt

lerna. Utgifter för tidningar pressens intäkter upplaga: tab. Statligt2.12.av
stöd till tab. fonogram:till tab.2.15; Uppgiften fonogramköp9.15.pressen: om
bygger uppskattningen för i Burnett Uppgifterna1996 1997. beträffande
cd-spelare och dagstidning hemmeni hämtade från SCBär 1999. För per
capita-beräkningar här och det följandei har räknatjag med antalet svenskaratt
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brarund ochmiljoner,9är summa.en
tabMedieSverige, 9.10.9.3,Se6 närmare

Bourdieu 1984.7
detsammaskulle"kulturmusiknödvändigtinteDet3 är somprompt varaatt

bit-producerashar stjärnor,musiken sinaOckså denmusik.klassisk eller seriös
konsumtionsobjektsällanuppfattasoch intevarulogiken,enligtvis ettsom

kanskesocialtmedför människor vissaunderhållningssektornochnöjes-inom
preferenser.utslagsgivande

för dedeproduceras mångakulturtankefel idén någotDetta är9 avatt som- Grandinvidarehuvud Sekultursektornkännetecknar över taget.synen-
1997.

ålderfallerdet sig "avsinaG. BengtssonSom Frans säger° morgonvanor:om
hopsattmedvetet sång-efterunder intvålningen; inte någotnaturligt sjungaatt

komma sigförskall kalla demeller vadmelodier avsomutan manprogram,
BølgeCodans Stun-Vift stolt /.../ellerMarseljäsenkansjälva. Det paavara

tillta-infinna sig; vissahögtidliga tingmed händatill ochkan detdom tyatt mer
dåtider jagsedan de avlägsnafortfarande kvarpsalmmelodier sittalande /.../ var

Kristianstadsmorgonböner ividskråla psalmermed målbrottsröstmed attom
informelltbeskrivning"Folk Bengtssonsläroverk". sjöng", 299. avssom

hansnostalgiska pessimismdenaktuellmusikutövande essäänär germer
för.uttryck

fritidsgården imusicerande inomstudiendenhär vidare intressantaSe av
1994.Economou

tab.MedieSverige, 9.16.12
Grandinvidare 1993.Sew
1992, 98Hannerz14 s.

Erik,forskarvolymer: Amnå,Demokratiutredningensvidare vol. iVIIISe15
Civilsambället.red. 1999,

Civilsambället.red.Erik, 1999,Amnå,16
kommandehansKarlsson iövertygande Ramstenvisas JonasDetta17 av

rockmusik,produktionen visslokaladenavhandling kring garage-genreav en
med Karlssondialogfram Ram-har idenna vuxitdel tankarpunken. iEn text

och skarparockkunskaperbredamaterial,utifrån hans intressantaoch ana-sten,
lyser.

blommaNässloma 1935, s.16.13
ekonomiskaellerpolitiskatolkningarenligt mångahar kastsystemetFörvisso19

detfaktum kvarstårQuigley,exempelvis Men1994.bevekelsegrunder se att
ideologierochkonjunkturerekonomiskaochpolitiskaskiftandeöverlevt högst
Braudelsmentaliteter ilånglivadetill dehörakandärföroch somantassnarare

civilisation.kännetecknarmening en
brödetEröfringen 1919, 198-99.2° s.

brödethjälp ochInbördes ErövringenKropotkinstillkommentarersinaI21 av
kärnfrågan:belysandeWoodcock 1962visar 1993/ sättett
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fritt samhälle, därEtt de utomstående, de inte leden, föremålstår ärsom
för medmänniskorssina moraliska fördömande, kan förefalla som en
självmotsägelse. Godwin förfäktade emellertid idé hundra föreårsamma
Kropotkin, och det strider inte ådra puritanism,mot en av ettsom oro-
ande återkommer hela den frihetligai traditionen.sätt S. 171.

punktenDen "Inbördesi hjälp" den erkännerinte sedvänjansärsvagaste att
och Äntyranni statsmaktens och reglementenas.sättvanans samma som

gång visar Kropotkin han beredd moralisktär tvång,en att att acceptera vare
det gällersig sedvänjans herravälde inom primitiv eller allmännaen stam

opinionens inom anarkistiskt samhälle, erkänna vilkeni gradett utan att
denna makt individens frihet... statslöst samhälleäven Ett kan mednegerar
andra 0rd mycket långt ifrån fritt samhälle med avseende sinavara ett
medlemmars personliga liv. möjlighetDenna Kropotkin aldrig bereddvar att

allvar räkna med. S. 179.
SFS1997:1212, bilaga22
Statistiska meddelanden,23 Universitet och högskolor, s.
SKOLFS kursiveringarna24 1998:4, mina.är
Statistiska meddelanden,25 Universitet och högskolor, 10.s.
Uppgifterna har inhämtats telefonkontakt26 med relevanta handläggareper

inom Norrköpings kommun.
SFS bilaga27 1997:1212,

kan ställasDetta den raketkarriär28 nykomlingen det kommunikativamot
fältet penningen undergjort århundraden.senare- -
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Demokrati, kultur

kunskapoch

verklighetochVisioner

Skarin FrykmanBirgitta

demokratiochKultur

mångfaldVår skapande

demokrati- denhandlar kulturviktigast allt:"Och Ytterst om omav
förändras.och samhällenkraft får människor växa attattsom

Ulvskogsf avslutar kort-Orden kulturminister Marita Deär en
mångfaldskapandekommentar till Vår 1996, ärrapport somen

och till Världskommissio-uppdrag frånresultatet FN Unescoettav
utvecklingför kultur ochnen

flera skäl. kanyttrande visstKulturministerns intressant Ja,är av
hävdaocksådemokrati, detkultur handlar gårsäga attatt menom

Ulvskog, detfråga kultur.demokrati Menar ärär attatt ytterst omen
förändringskraft hon talar ellerinnefattar dendemokratin omsom

kraften, det gällerden drivandehon, det kultur näräräratt somanser
refererarsamhälledemokratisktoch slå vakt Jaguppnå ettatt om

syfte och tänker därförpolemiskt intetill Ulvskoghär iMaritainte
kommentareregentligen kortareda vad honförsöka Dessaut menar.

detkanvill baratill citatet visa, mångaäven attatt oss enas omom av
finns det olikaoch demokrati,samband mellan kulturfinns sättett

också finnsSamtidigt detsamspelet sker. vi,/mr det vet attatt se
olikamed demokrati.kopplar ihop kulturmänniskor Deintesom

tillskrivervilken betydelseberoendeperspektiven inte minstär av
kultur.eller begreppetordet

valt skrivaför Demokratiutredningenjag inomNär att omramen
etnolog och kul-ihop medoch demokrati hör det jagkultur att som

för Vilka konsekvenserturforskare länge har intresserat mig
kultur fåttordet/ begreppetolika definitioneranvändningen avav

kunskapsbildningen, främstfår för inom mittoch ämneett eget men
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också närbesläktade discipliner
utgångspunkt blir fortsattMin skapande mångfald,Vår jagsom ser

Viktigaste samtidsdokument.våra detta, det harBaraettsom av att
förmöjligtvarit internationell kommission komma fram tillatten en

skrivning vad gäller frågor handlar kultur ochgemensam som om
demokrati globalt perspektiv,i maximalt förviktiggörett rapporten
framtiden. omfattande förankringDess internationella framgår av
den avslutande redogörelsen för hur arbetet har bedrivits och alla de
forskare och andra olika inblandade fram-varit isättexperter som
tagandet dokumentet.av

självklart okontroversiell.Rapporten inte har blandDenär annat
kritiserats litteraturvetaren Edward förSaid den för allmäntärattav
välmenande med människovänliga förslagsina och saknar verkligtett
radikalt tänkandet med förtecken häpnad förvå-positiva ochLäst -i
ning det möjligtvarit internationelltöver att att rapportenas om en
med handlingsprogram för kultur demokratiskt syfte deni ärett -
dock betydelse. det här slagetFör överstor attav rapporten av
huvud skulle kunna skrivas, det sannolikt ha nöd-måste varittaget
vändigt nedtona åsiktsskillnader och kontroverser. Beredskapenatt

kompromissa ibland nödvändig förutsättning för kunnaäratt atten
det eftersträvade målet.nå

tankarna goda,När till och med delmånga sånu attav anses en av
kritiken inriktas de alltför goda och vackra, det syndäratt vore om
de med radikalt annorlunda tänkande, har föreslagits.ersattes ett som
Vill tillvara de demokratiska möjligheter skapandeVårta som
mångfald erbjuder, det samtidigt viktigt blundar förinte svå-är att
righeterna granska hindren för realisera denvågar visionärautan att
potentialen nationella och transnationella nivåer. vad dis-Det är
kussionen kulturbegrepp liksom de följande tankarna hinderom om
och möjligheter för kunskapsbildning syftari anda tillrapportens att
kort belysa.

hållbarEn mänsklig utveckling

Säkert flerdet denjag inledande och återkom-är än störtssom av
mande formuleringen "kultur och utveckling" skapandei Vår mång-
fald. Ordet utveckling har darwinistisk och positivistisk klangen av
linjärt framåtskridande, får ocksåmånga närattsom av oss rysa,
tänker vad slag utvecklingvissa ställt till med världen.i Inteav
sällan söker undvika ordet stället förändring.i talaattgenom om

skall därför framhållas,Det innehåller problematise-att rapporten en
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fortsätterviktenutvecklingsbegreppet och visarring attavav
innebörd. huvud-förstå, förändra och fördjupa dessförsöka Dessatt

omfattar till ochenbart tillgång tjäns-utveckling inte"attärtes varor
tillfredsställande ochvälja fullödigt,också möjligheter att ettter utan

förverkligande denmed andra,värdefullt liv gemenskapi ett av
söka skapahandlartillvarons möjligheter.5mänskliga Det attom
främjar olikamänsklig utvecklingför hållbarförutsättningar en som

fulla utvecklingkulturers
mångfald förståsskapande ocksåSpråkbruket i måsteVår mot

Efterinspirationskälla Brundtland-rapporten.bakgrund ärattav en
det dagsmed miljö och utveckling,framgångsrika arbetedess var

utveckling. densak för kultur och internatio-Närgöraatt samma
deledningtillsattes under Javiernella kommissionen Pérez1992 av

generalsekreterare,Cuéllar, tidigare motiveringFN:s attvar en
mänskliga faktornsofta därför denutvecklingsarbete misslyckas att

värde-och åskådningar,det komplexa relationerbetydelse nät av-
undervärde-kulturdrivkrafter kärnanoch i varjeringar utgörsom -

ocksåperspektivetutvecklingsprojekt".7 Deti många genomsyrarras
förutsättningenarbete. understryker,kommissionens Rapporten att

skyddandetbetydelse kopplarför hållbar miljö vidi är, att aven
dvs. tillförstärkandet kulturresurserna,till män-naturresurserna av

förmöjligheternabåde skapar hoten ochsjälv, denniskan somsom
själv och omgivningen.sig

respekt för olika kulturerstalar behovetRapporten särart.avom
rättigheterlikställandet "kulturellaförslagen hörTill i rapporten av

rättigheter allasaspekt kulturellamänskliga rättigheter.med En ärav
kunskapen den. Samtidigtkulturen liksomtill denrätt somomegna

ochpluralismframhålls eftersträvansvärtdet mång-värnaatt omsom
allmän-universellt elleralla kulturyttringarfald, betonas inte äratt

kultu-föreslår därför skyddet degoda.mänskligt Rapporten att av
vakttill global etik, slårrättigheterna skall kopplasrella som omen

grundläggande,mångfalden hävdar vissa gemensamma normermen -
vil-alla borde kunnamänskliga hänsynstagandensådana enas om -

lättareket gjort.änär sagtvet,som
skapandesammanfattningenavslutande raderna mång-VåriDe av

hållet, tillförslag, allmänthelt formulera låtfald djärvtvågar ett vara
människor ochdemokratiska medel skall bli bättrehur med som

levavärlden bättregöra att
demokratisk mobili-till breduppfordrande maningDenna ärrapport en

armod,svält, okunnighet, sjukdomar,Fattigdom, arbetslöshet,sering.
förstärks kulturvanorutanförskap alltigenom Denågotär ont. av som

127



DEMOKRATI, KULTUR OCH KUNSKAP

leder till själviskhet, fördomar och hat. Allt detta begränsningarär som
framåt. stället, lyckas balansera infor-vår vi, iMenmöter vägoss om

ochmation kunskap visdom, rättigheter skyldigheter, målmot mot mot
medel, mindreingenting skapandeväntar än renässansoss en ny en ny-

bättrevision världav en

skapande mångfald borde ha hälsatsVår med gigantiska tidningsru-
briker. hari Sverige behandlats vid flera tillfällen, bådeHär rapporten
under tillkomsttiden och efter det den färdiga publikationen före-att
låg. låg till grund för ministerkonferensDen Stockholmi år 1998.en

tillfälletVid det arrangerades också antal kring de frå-seminarierett
Stockholmskonferensen fick knap-1998rapporten targor som upp.

minimal mediabevakning.past ens en
dag kan konstatera, skapande mångfaldI med inriktningVåratt

kultur och utveckling har fått långtinte mediala för-när samma
bli delutsättningar utbrett medvetande Brundtland-att etten av som

kommissionens arbete med miljö och utveckling. har haftinteJag
möjlighet enkät, tämligen säker flestajag degöra äratt en attmen
människor, och utanför det akademiskai samhället, skulle skaka
huvudet och nekande frågan de känner till skapandeVårsvara om
mångfald.

Varför till del handlar det säkert det allmänna med-Ja, iatten om
framstårvetandet kultur" alltfort angelägenhet för fåtaletsom en

och avgränsad sektor samhället. Miljöfrågori har lyckats långten
Ändåfolklig förankring. miljöfrågorockså handlarmer av en om-

förkultur. Eller formulera det tillspetsat haft håll-att mera om en-
bar mänsklig kulturell utveckling, skulle det inte existera några- -
miljöproblem. heller skulle leva värld krig, förtryck,Inte i en av
förföljelser och fattigdom.

förändra behöver kulturella rättigheter handla allasFör våratt om
och skyldighet till kunskap själva kulturvarelser förr,rätt om oss som

och för framtiden; lokalt, nationellt och transnationellt. behö-V1nu
kunskap förståelseoch varför världens alla olika lever,vi"ver om

handlar och tänker förhållande till själva,i varandragörsom oss
och andra. slaget kunskaper och förståelse skulleDet bidra tillav en

hållbar utveckling och bättre Värld. läsning bud-minDet ärmer en av
skapet skapandei mångfald.Vår

kan kalla detVi självautopi. verket den naturligtvis likaI ären rea-
liserbar andra och dystopier vilka dag blivitmånga utopier isom - -
verklighet. gigantiska ekonomiskaGenom har det blivitsatsningar

färdasmöjligt rymden och tilli Världens krigsmaski-månen.att resa
slukarnerier ekonomiska har bland resul-Detenorma annatresurser.
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och skada miljo-knapptryckning kan dödaendamedi attterat en
för baraexempel sådantbaramänniskor. Det är attett somparner

realiseratsfantasier harhundra sedanår attmest genomvar nu
skulleoch resultat värdasådana kunskaper på. Hursatsaattansett

likahade valtdag, investeraVärlden i storaatt resurserutse om
själva människorinsikternakunskapen ochförbättra somatt om oss
varandraförgöra,syfte förstärka, intehär jorden i att

Exkurs

upplysning-prägladmänsklig utvecklinghållbarFrågan är avom en
förvånandedärförmodernitetens tankar. inteeller Det är att rap-ens

lärdomshistorikernmed idé- ochöverensstämmelservisarporten
framtiden.skugganreflektioner bokenLiedmans i ISven-Eric av

vad hanhan blandModernitetens idéhistoria visarDär1997. annat
framstegstänkandetrealiserat inomhårda upplysningenkallar "den

ekonomiskamedicinska ochnaturvetenskapliga, områ-de tekniska,
denmjuka upplysningen",ocksådena, Denont.gott men-

och har däremot sigfrihet lycka,syftar till människors varesom
frihet ochgrad.framåt nämnvärd "Humanitet,ellerrealiserats igått

försvårfångade ideal daglockande och ijämlikhet lika viktiga,är som
fort-konkluderar:Liedman ochsedan skriver Dethundra årtvå är

från det för-lever. detskugga intefarande upplysningensi Men är
framtiden.9frånflutna den kastas utan

idealmjuka upplysningenspläderar för denLiedmanNär att
oavlåtligde ständigt imåstemåste erövras nytt enengageras; som

och idealför idéertalar hanupplysningsprocess, i princip somsamma
skall bli bättrefrågan hurskapande mångfald.hävdas Påi Vår som

naturligtvisfinns detvärlden bättre levamänniskor och göra att
LiedmanKanske detellerenkelt given gå.inget ärväg att somsvar

alternativet:fall bättreillusiondröm eller i "så änsäger menenen -
och håglösillusionslöshet cynism.1°barainte tröttutan

framhålla Lied-villförsöka undvika missförstånd jagFör attatt
framgångs-för mänskligheten,den, ocksådetinte ärsäger, attman

föränd-människor harfel,hårda upplysningens interika att som
naturvetenskapligade ekonomiska,takti positivarats samma som

slår tillbakaavseenden ändåframstegen,och tekniska i vissa motsom
handlar hellervad gäller hoten miljön intesjälva, Detmott.ex.oss . ochkulturernamellan deden skapade motsättningen två natur-om -

ochvarför harfrämst varitkulturvetenskaperna såärutan om-
omständigheterförändrainriktademycket våra än attattmer
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förbättra själva relation till varandra.i gäller ochallaDet äross oss
för akademiker oberoende vetenskapsområdet.av

såEtt ord kan betyda mycket

Ett-i-grunden-omstritt begrepp

Agenda den föråtgärdslista hållbar utveckling jorden,21, en som
Riokonferensen har haft genomslagskraft det1992,antogs storav

lokala området. kommuner länder har dentvåtusen i globalaI 49
till lokala handlingsplaner.strategin finns AgendaSverigeIöversatts

ZI-kommittér de flestai kommuner.
skapande mångfald har lett tillVår inte motsvarande engagemang.

Vad gäller förhållandensvenska kan naturligtvis peka detatt
finns både kulturdepartement och kommunala kulturnämnder.ett

verksamhet dock frånDeras kultur ochinte utvecklingutgår ettur
globalt perspektiv. heller handlar den behov kunskapInte vårtom av

själva relationi till andra. kulturpolitiska sammanhang till-Iom oss
skrivs kultur vanligen innebörd Världskommissionensisnävare änen

Kulturministern talar förvisserligen betydelsen brettrapport. ettav
kulturbegrepp det praktiken föri inte möjligtärattmen menar, vare

kulturdepartementetsig eller kommunala kulturnämnder verkaatt
utifrån bred kultursyn och globalt perspektiv.etten ur

Världskommissionen har det självklarhetFör och nödvändighetvarit en
från det breda kulturbegreppetutgå vadDetta är avsevärt änatt mer

hittills ligga kulturdepartementsinom eller kommunalansetts ettsom en
kulturnämnds direkta ansvarsområde. med nödvändighetDär måste man

praktiska skäl från det andra, kulturbegreppet,utgå baseratsnävareav
konstarterna, kulturmiljön och medierna.

landets och kommunernas kulturpolitikerMen skall sigägnaom nu
konstarterna, kulturmiljön och medierna, vilka skall försökaåt då

realisera de behov kunskaper själva utifrån helhetssyn,av om oss en
skapande mångfald har finnsVår kulturområdetvisat inom isom

vidare betydelse
svårigheterna med mobilisera utifrånEn att ettav engagemang

kultur, jämförbart med det miljöfrågor har resulteratärsom som
hör sannolikt ihop med "kultur" kan betyda mycket. finnsså Detatt

alla omfattadingen enhetlig definition, vilket bland leder tillav annat
ofta förbitalar varandra. Litteraturvetaren Raymond Williamsatt

konstaterande, kultur de eller kompliceradetvåäratt ett tre mestav
orden har giltighet bara för engelskainte språket också förutan
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förklaring tilldet med hansförhållersvenskan. sigPå sätt var-samma
utvecklinginvecklade historiskahänvisar till ordetsför det så. Hanär

till det dag har kommitspråk framför allt iflera europeiskai attmen
akademiska ochflera ianvändas begrepp i ämnenseparataatt som

specifika sinsemellan oförenliga tankesystem.flera och
detstrid 0rdDefinitionen kultur inte iär menen omav -

detmeningslös ställetbetydelseuttryckets vanliga Iträta. ärenav
hartolkningsföreträdet,maktenfullaste allvar kamp över somen om

bland vad gällerområden,haft och har konsekvenser många annat
danske kultur-och kunskapsbildning.människosyn, demokrati Den

kampbe-väljer kalla kulturforskaren Henrik Nielsen "ettKaare att
försöker präglabegrepp alltså, sociala i sittintressengrepp, ett som

namn".eget
kulturFilosofen Janik hör också till demAllan tagit somsom upp

kulturordval. hävdar,kampbegrepp med Han är ettattannatmen
kallat grundenperfekt exempel vad Gallie i omstrittWB. ett

och konst.hör också exempelvis demokratibegrepp. Att någotDit
politiskahör till denkännetecknet deti-grunden-omstritt ärär att

konflikter kanmedför, Janik, dels intesfären. i vissaDet attmenar
insiktendelslängrekomma än attattatt att omenas om vara oense,

samtala,hjälpa fortsättai-grunden-omstritt kan justnågot är attoss
därför förstår oeniga.ärattatt

Åtskilliga deandra forskare,och kultur hör ihop.Demokrati än
utgångspunkter skrivitrefererats här, har med olikakort har omsom

och kultur deförenas demokratisambandet. begreppdet Som attav
eller kanske riktigareomstridda och därför politiskagrundeniär --

därför omstridda. Reellt hand-politiska ochblivit grundende har i är
mellan olikakulturdefinitioner maktkampstridenlar sam-om enom

hälleliga intressen.
demokratise-fungera viktigt medelKultur kan i varjeettsom

elitistiska ellerlika väl för driva anti-lämpar sigringsprocess attmen
antal mellanlägen,Därtill kommerdemokratiska intressen. ett stort

ytterligheten.den eller andrakultur varken driverdär ena
tillfortsatt fokusera kultur, relateratdet följande skall jagI

Vad gällermänniskan kulturvarelse.demokrati och kunskap somom
fårokomplicerat, detdemokratibegreppet, heller iinte är sam-som

ordbokdefinition. svenskamed allmänmanhanget räcka Bonniersen
demokrati: folk-exempelvis under uppslagsordetskriver1990

bestämmanderätt; all-folkets flertal harstatsskick därstatstyre;
medbestämmande".jämlikhet,männare

demokrati vill ändåordboksdefinitionen jagTill den strikta av
speglarreflektioner,foga Liedmans igenSven-Eric sammasom - -
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grundsyn skapande mångfald. demokratinVår Han attsom menar
framstår bara frågainte institutionell också etiskutansom en som en
och kulturell.

Demokratin kan tillstånd där människor kamp erkännerett utanses som
varandra medmänniskor och likar. sådan demokrati existerarEn vis-som
serligen verkligheten.inte i den kan framställas och där-Men som norm
till icke-diskriminerande universalism vilkenmotsvararen norm som en
praktiseras alla beredd saklöst erkännaDenöver gränser. är attsom en

människa kan hoppas erkännande tillbaka. erkännandetIettannan
ligger också för den andre och hansintresse eller hennes Detett egenart.
främmande kan till och med bli lockande det välbekanta, och iänmer
lockelsen ligger den övertygelsen det komma till kunskapgåratt att om
det avlägsna och därmed förståelse.typen av

Formuleringen "människan kulturvarelse brukar användas försom
sammanfatta etnologiämnets kunskapsområde. används denHäratt

vidare betydelse, sammanfattningi de slag kunskapersom en av av
kulturers likhet och samspel, del målsätt-särart, utgörom som en av

skapande mångfald.ningen i Vår

Vad betyder kultur

Vad betyder kultur avsiktligt flertydigTanken medFrågan är är att
fråganden reflekterautgångspunkt hur använder ordetöversom

"kultur", vilka innebörder tillskriver det och vilka konsekvenser
olika betydelser kan och sällan får.inte

Ordet "kultur" förknippas allmänt språkbruk oftai med konst-
har den innebörden oftaDet i estetisk och värderandearterna. en

dimension. All musik, litteratur, bildkonst räknas kul-inteetc. som
konstarternas uppfyllayttringar vissa,måstetur utan expert-av

samhället bestämda, kvalitativa krav.
Kultur betydelsen kultureri innebörd, ocksåärav en annan som

brett samhället. handlarsig i det antropologisk/etnologiskaDåut om
kulturbegreppet.versioner talas exempelvis svensk kultur,Detav om

invandrarkulturer och det mångkulturella samhället. Kultur-om om
landskap och bakteriekultur ordet kultur naturvetenskapligager
dimensioner.

vardagsspråket, det mediala,inte har det blivit alltI minst vanli-
tala kafferumskultur, arbetsplatskultur, matkultur, kon-attgare om

domkultur och otaliga andra med kultur.sammansättningar Ordet
kan då regel bytasi anda, seder, bruk ellerut mot tra-normer, vanor,
ditioner. har vidare upplevt det under kulturhuvudstadsåretVi att
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kulturöl, kundeStockholm serverades både kulturvin ochi1998 som
specialdesignade kulturglas. Ochdrickas Göte-annonser omur

sökte locka besökare med där skulle du kunnaborgskalaset 1999 att
uppfattning vad kultur.2°bilda dig ären om som

får ord har kulturExemplen illustrera mångaatt somovan
och medvetet förbetydelser. kan både användas seriöstDet att

företeelser, samtidigt det omedvetetolika slagbenämna ettsomav
betydelselöst bihang. barakan inteDet ärnärmastsätt ett senarevara

fallinternationell företeelse,svensk varje inomiänutan mer enen
anglosachsiska språkområdet."det

hör ihop med denSambandet mellan demokrati och kultur
cultural,betydelsen det latinska substantivetursprungliga somav

mänsklig odling, materiellt och immateriellt. bör-benämning Från
odlingen mark och boskap.låg tyngdpunkten den konkretajan av

användas1500-talet började det ökande utsträckning ocksåiFrån om
odling själsliga förmögenheter samtidigtmänniskans sina somav

levde och användes parallellt. Kulturursprungsbetydelsen kvar är ett
resultatet olikaSubstantiv, kommit benämna processer.att avsom

odling vid betydelse.Kultur benämner således ursprungligen i
förOdling ske odlar.kan Förutsättningeninte någonutan som

ochalltid människan handlandeodlingen är somprocessen- -
detdet hon själv odlas, bådetänkande varelse också närnär är som-

förmögenheter och praktiska färdigheter.gäller själsliga Det som
förutsättningarna det handlarodlas de naturgivna sigär vare om-

förhon Kultur ordmänniskan själv eller den värld lever ettger oss
vidasteresultaten den mänskliga skapandeprocessen meningiav

skapande människan. Utifrån denKulturens förutsättning denär
betydelsen alla människor kulturvarelser.är

industrialiseringen och framväxtensamband med upplysningen,I
flera håll liktydigtdet borgerliga samhället blev kultur i Europaav

verksamhet och konstarterna,med bildning, intellektuellcivilisation,
ochsådant musik, litteratur, målning och skulptur,dvs. teatersom

användes, enligtfilm. Kultur ordets och elitistiska bemärkelsei snäva
medel förforskare, den framväxande borgerlighetenflera ettav som

frånmaktposition. Till skillnadsöka legitimera sinsinatt nyvunna
styrande och normgivande det traditio-föregångare adeln, ivaritsom

borgerligheten nedärvd, samhällelig legitimi-nella samhället, saknade
byggde börd ocksåadeln, ställning barainteInom utantet. vars

penningförvärvande akti-ärvd egendom, nedvärderades traditionellt
viteter.

makthavarna, byggde däremot ställningBorgerligheten, de sinnya
fick för förmeraförmåga förvärva arbetasin Deatt attpengar.
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både kapital och social konsumera och/ eller produceraAttstatus.
kultur betydelse konstarterna och bildningi översatteav penga-
förvärvet till språk, förhoppningsvis också den gamla över-ett som
klassen talade och dessutom drog folket,gräns motsom en massan
eller arbetarklassen. Kultur blev hade eller hade.något inteman -

polarisering mellan kultur betydelse ochiEn tjä-snävare natur
nade också koloniala erövrarsyften. hade kulturDe ansågssom

de folk saknade kultur kalladesDeöversatta styravara som senare.naturfolk eller folk. kulturOrdet hade till bliprimitiva övergått att
maktbegrepp. kom laddas bara medinte estetiskaDetett att utan

också moraliska värden. tillskrevs slag egenskaper,vissaBegreppet av
lämnade den skapande förmåga hos mänsklighe-delenstörstasom av

utanför.ten
Kultur härskarbegrepp bygger dels definieratsnävtettsom

innehåll, dels begränsad spridning. kan förstå detVi i termeren av
för"positionell använda lanserats eko-vara att term,en som av

Fred Hirsch. har betydelsen ekonomier:visatHan tvånomen av
materiella och positionellai Medan materiellaien en varor. varor som
eller teoretiskt kan distribueras praktisktmat utantagetmuggar

begränsningar, del-sjunker positionella värde fler blirivaror som
aktiga dem. tanke, franske sociologendenDet ärav samma som

Bourdieu utvecklat utförligt tillgångenPierre kampeni termer av om
till kulturellt kapital liksom betydelsen och konsekvenserna av
människans sociala distinktionsstrategier. Broady ochDonaldSom
Mikael Palme har och söktBourdieu ständigt återkommit tillvisat,
fördjupa hur den allmänt föregivet universellarespekterade och -
legitima, skulle Bourdieu kulturen själva verket alltisäga är annat-

universell, också de viktigaste iinstrumentenän utgörutan ett av
förkampen de högre samhällsklasserna håller ställningar isinanär

hållande till de lägre, och förhållande tilli varandra

Den komplexa helheten

Kultur ord har betydelser, innebörderna blirmånga intesom men
färre fler, till kultur begrepp.övergår Detvärtom närutan som
amerikanska socialantropologerna Kroeber och KluckhonA.L. C.
kunde undersökning förteckna olika vetenskapligai sin kul-1952 164
turdefinitioner. Antalet har blivit färre med Diskus-inte åren.

kulturbegreppets teoretiskasionerna bestämningar har främstom
förts först antropologininom och etnologiämnet. Därtillävensenare
kommer under de decennierna både internationellt och natio-senaste
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kulturbegrepp forskarencultural studies". Vilketnellt utgåräven
form forsk-får konsekvenser de slag kunskaperfrån i av somav

hinderresulterar Därför hör det ihop med diskussionningen en av
möjligheter för realisera den målsättning uttrycks ioch Våratt som

skapande mångfald.
kritiserades den kulturdefinitionenRedan 1700-talet uti-snäva

anspråk bara sidorfrån dess maktanspråk och vissa män-att av
bland den tyskeodling skulle benämnas kultur. demniskors Först var

filosofen Johann Gottfried Herder, tankar kom bety-att storvars
för framtida, vetenskapliga kulturbegrepp.delse

finner avhierarkiserat kulturbegrepp. AllaHerderHos män-ett
människan från djuren.har kultur. Kultur det skiljerniskor är som

för och detbåde det alla människorKultur är är gemensamt somsom
människor från varandra. Herder denskiljer olika är somgrupper av
flertal. kulturbegrepp inbegriper allaförst talar kulturer i Hansom

och materiellasidor folks liv liksom de andligaettav gemensamma
filosofenresultaten dess verksamhet, skriver den danske Hansav

Flink, Herders ståndpunkt svidande kritikatt avsom menar var en
det kulturbegreppet. Enligt Flink Herderdåtida europeiska ansåg att

intellektuella imperialis-Kulturen självgoda, naiva, européersär
tiska inskränkta och värden tillupphöjande sedvänjorsina egnaav
allmän för land och för helaoch måttstock alla derasi egetnorm
mänskligheten

vidareförde Herdersbrittiske socialantropologen TylorDen E.B.
kulturbegrepp klassiska definition kultur komplex,i sin män-somav
niskoskapad helhet:

vida etnografiska betydelse, den kom-Kultur eller civilisation, dessi är
ochplexa helhet inkluderar kunskap, konst, moral, lag, sed varjetro,som

slag färdigheter och människan förvärvatsom som sam-av vanor
hällsmedlem.

värld resultatFörnuftsmässigt levervi, i ärvet att etten som av
materiellt ochoch människors skapande,naturgivna resurser

immateriellt. och värld dag den långai ingår iVi vår process av
fun-odling vid betydelse länge människanmänsklig i pågått såsom

förståoch fortsatt det och vill och läraVipågår. sånits ärattvet -
erfarenhe-behöver synliggöra den grundläggandesjälva,känna oss

den. enda ord har dagmedel ord iDetEtt är sättaattten. som
komplexa helhetenanvändas för fortsatt benämna "denkan äratt

framhållit, hänvisning tillkultur", etnologen Ek medSven B.som
viktigt skäl för kultur betydelsenTylor. iDet är värnaattett avom

befinner Kulturtotala livssituation människanden sig i.som ses
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beroende kraftersammanhang de olika formar situa-ettsom av som
dvs. förutsättningarekonomiska och sociala materiella ochtionen, -

immateriella produkter individer ständig interaktioni i pågå-en-
ende historisk process.

Utgångspunkten för Eks kulturdefinition helmänniskanär som
och odelbar varelse." det framhålls, människan hel ochNär äratt
odelbar skall det läsas lever färdigmed och kon-inte attsom en
fliktfri identitet. handlar stället det finnsiDet inte någraatt vat-om

skott mellan olika delar tillvaro.vår Dettentäta är t.ex.av samma
människa finns arbetslivet, hemmet, familjelivet träffari ochi isom

fritiden. människan behöver förstås utifrånsina iDenvänner att
henne samlas och samspelar hennes erfarenheteralla olika i stän-en
digt pågående förmedlande, förnyande och agerande process.

holistiska, komplexa kulturdefinitionen den citerade bety-Den i
innefattardelsen självklart också mångfalden. komplexa hel-Den

heten förståsjust variationsrik, också och måsteär vet,som som
sådan. finns skillnader mellan människors villkor och erfaren-Det
heter kulturen helhet utifrån klass, kön ochinom etniskt.ex.som
tillhörighet. Därtill kommer mellan olika tider och olikavariationer
platser.

kulturen karakteriseras komplex, läser det denjagNär attsom som
förstås dels materiella villkor, sociala struk-måste sammansattsom av

och tankemönster, dels samspelet mellan dem komplice-ärturer att
betyder också helheten de människoskapade struktu-Detrat. att -

kan förstås homogena eller konfliktfria,-inte inomrerna som vare
delkulturer, subkulturer, motkulturer, hybridkulturer eller kreoli-sig

serade kulturer, eller vilka andra fält väljer forskaoperativa att om.
Strukturerna de kulturella konstruktionerna inte givna. Deär- -

resultat mänskligt agerande och tänkande tid och måsteär överav
förstås sådana.just som

bara människor de verkliga aktörerna. människor har maktenBaraär
forma och ändra den strukturella världen. Därför människor,äratt

individuellt och klasser och de histo-än så i institutionermer grupper,
riska sociala strukturernas aktörer. kan verka självklartDet tyvärrmen
studeras och behandlas strukturell historia ibland människorsom om

bara bärare och/eller offer för kraftersociala ligger heltvore av som
utanför deras förstånd och kontroll .32

konsekvens det komplexa kulturbegreppet igenEn är män-attav - -
niskan fokus; alla människor kulturvarelser. Kulturistår att ses som

komplex helhet benämner resultaten den totala mänskligasom av
skapandeprocessen, där materiella villkor, sociala relationer, tänkesätt
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samspelarochsamspelat iöverallttiden ochhelaoch värderingar
föränd-ochoch konflikt, kontinuitetmellan konsensusspänningen

tämligen lätt siglär detförhållerdet sig så,ring. Att att om,enavara
deteller så.det kultur Vibenämnaväljer ärsig vet attattvare

kunskapochKultur

verklighetsflyktVetenskaplig

liggerkulturbegreppolikafrågantillAnledningen att ta omupp
kunskapsbildningochforskningförkonsekvenserderasfrämst i -

förläng-konsekvenser, ibarkulturpolitiken.förliksom De ensom
demokratisträvanden.återverkarning

harnärbesläktadeochetnologisocialantropologi, ämnenInom
under varitinternationellt,och årnationellthuvudtrenden, attsenare

finnslängredet inteföråldrat ochkulturbegreppet, något somsomse
forsk-stället hareller diskutera.använda Ianledning sigatt vare

ochmedkulturell identitet,fokuserakommitningen utanatt
forskarsamhälletsvenskadetdelarbegreppsbestämningar. Inom av

livskraftig.fortfarandetrendendenär
finns dock dagforskarvärlden iinternationelladen väx-Inom ett

tillrelationoch kulturbegrepp ikulturdiskuteraförande intresse att
både bokutgivningillustrerasoch politik.kunskapsbildning Det av

för-Kulturbegreppetskonferenser.internationellavidoch debatter
frå-diskuteraför fortsattmotiveringnyade aktualitet inte minär att

andra län-forskare inaturligtvisstärks mångajagDäremot attavgan.
kulturbegreppetfinns anledningdet återupptadagder i attattmenar,

diskussion.till
och"klassisk varitblivitkulturdefinitionTylorsTrots storavatt

kulturvetenskaperna,antropologiska/etnologiskaför debetydelse
delarnaockså dehälften 1900-taletframför allt andrapräglas attavav

harvilkakulturbegrepp,till alltforskarsamhället sökt sig snävareav
del kriti-holistiska.ochkomplexaefterföljare det Enflerfått än av
komplexautgångspunkt detiforskning tagit sindenken mot som

kultu-studietinriktninghar handlatkulturbegreppet att avenom
betraktadeandra,bilder "deenkla, homogenaresulterathar i avrer

naturligtvisdet inte någotsjälva verketvästerländskamed Iögon. är
inbe-söktkort visaför.kulturbegreppet jagSomkan kritiserasom

och kom-detkulturbegreppet justdet komplexagriper sammansatta
totala livssituationdendefinitionen.självaligger Iplicerade. iDet

kon-motsägelsefullheterna,befinnermänniskan existerarsigsom
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flikterna och variationerna. förenklingarDe skett vid utforsk-som
kulturerningen kritik del den forskningen. detår Avav en av en av

följer emellertid detinte, det komplexa kulturbegreppetäratt som
det fel och därför slängermåste in. barnetär Då medsnävas ut
badvattnet.

vetenskapligaDen kulturdefinition olikai kommitvariantersom
bli dominerande under de decennierna kultur bety-iatt ärsenaste

delsen medvetande rätteligen det omedvetna. Den utgångs-av -
punkten finns i varianter.många Största genomslagskraften har san-
nolikt den amerikanske socialantropologen Clifford haftGeertz med

definitionsin kultur liktydigt med betydelsebärande vävav som
eller meningsbärande strukturer uttalati avståndstagande från-
Tylors komplexa helhet". Kultur fors-text;ses textsom en en som
karen tolkar. Till de grundläggande utgångspunkterna hör, enligt
socialantropologen Adam leverKuper, världi symboler.att en av

idéer,Det driver både aktörer och historien. detTillär perspek-som
hörtivet också relativismen. kulturVarje unik, generaliseringarär är

omöjliga och jämförelser problematiska. bak-Det ärytterst mot
grund det sammanhanget kan förstå övergivandet kulturbe-av av

förmåntill för kulturell identitet.greppet
Flera andra, s.k. postmoderna, teoribildningar har lett till att

antropologisk/etnologisk forskning alltmer kommit fokuseraatt
berättelsen och både vad gäller de människortexten som-
forskningen fråga handlari och forskningsresultatet, dvs. denom
vetenskapliga publikationen. krymper detDet kunskapsinnehåll, som
skulle kunna förintresse andra forskarna själva. enda"Denänvara av

hjälten antropologens berättande jag, denär ersättersanna som
företeelse skulle beskrivas, den italienska socialantropolo-som som

Carla Pasquienelli sammanfattar det.gen
danske litteraturvetarenDen Johan Fjord har framhållitJensen

motsägelsefullheten dei postmoderna kritikerna kultur "somatt av
strukturerad helhet liv" utdömer tänkandets möjligheter skapaav att
helheter, samtidigt det ekonomiska och politiska livets faktiskasom
totaliseringar kan iakttas det internationella planet. Det senare
anknyter till de vetenskapliga kulturbegreppen nöd-intesnävaatt
vändigtvis akademiskt introverta. kan också förståsDe ledär isom
politiska maktstrategier slag det borgerligaiän änannatom av-
1800-talssamhället. kaltarhegreppfu har, forskarvi visnävare när om
människan dagens samhällen, destoi mindre kontroversiellaviser av
frågor, desto krymper kunskapen och möjligheter tillvåra förståelse.mer

brittiske socialantropologenDen Jack Goody demår en av som
verkligen har forskat och skrivit utifrån kultur komplex helhet,som
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vishetmänsklig siglärdom ochglobalgedigen,basis vare pro-av -
betydelse.blommorsellerfamiljemönster Ihar handlatblemet om

andra forskaresockså tilloch med hänvisningmedpolemik Geertz
förgenomslagetdetGoodyhar visat,undersökningar storaatt en

materiella sfärernaochoch de socialamedvetandetmellanseparation
underforskning ägdenärbesläktad i USAochantropologiski rum

samla allaviktigt nationen;kalla krigets dagar.det Då attatt enavar
medel blevmedvetande.amerikanskt Ettdelaktiga "ett attavsom

Hade desymbolisk nivå.medvetandekulturfokusera arne-ensom
kultur"amerikanskstudietkulturforskarna sigrikanska ägnat av

materiella ochinkluderadeocksåhelhetsperspektiv,utifrån ett som
konflikterna detoch inomdifferentieringenskullesociala villkor,

amerikanska andandenochha synliggjortssamhälletamerikanska
hotats.

återkomstkulturbegreppetskomplexaDet

för nöd-talarinternationellahörs baradag inte mångaI röster, som
kulturbegreppet.diskussionernaaktualiseravändigheten att omav

och kunskapefterlyser forskningfleralltverkar ocksåDet som om
kulturbe-det komplexahelhetsperspektiv,utifrån de slag somav

representerar.greppet
kulturvetenskapernasartikelanalyserandekritisk ochI omen

kultur-Nybomhistorikern Thorsten ioch inkluderarkaraktär nytta
Studieobjektetsamhällsvetenskap.såväl humanioravetenskapen som

kultu-helhetsperspektiv "denutifråndefinierar hanför båda ett som
Eftermänniskoskapade världen genomgångdenrella aven--

och kun-för forskningkonsekvenserkulturbegrepp och derasolika
nödvändigtPasquienelli, dethävdar Carlaskapsbildning är attatt

efterfortfarandehelhet, vilkenkomplexkulturåtervänder till som -
FjordJohanutforska. Jensenden återstårmånga år är väg attsom-

för kultur-grundensjälvatill Herder,med hänvisningframhåller, att
kulturmänniskansuniverselladet iförvandlingenvetenskaperna är av

delkulturer.44och olikakultursamhällestotalitetentill i ett
ocksåmångfaldskapande ikulturdefinitionerna gårFlera i Vårav

forskningsrådetHumanistisk-samhällsvetenskapligariktning.samma
sektorsforskningen inompublicerad utredningnyligenhar i överen

etnologiskaantropologiskafrån det bredakulturområdet utgått
hel och odelbarmänniskanKultur berörkulturbegreppet: var-som

pågåendeständigt inter-skapaslivssituationelse. Hennes engenom
historiskkrafterimmateriellaoch imateriellamellan olikaaktion en
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process. 45
brittiske socialantropologenDen Jack Goody har, framgått,som

för de följder för kunskapsbildningen blir resultatet,varnat närsom
kulturbegreppet fragmentariseras. Denna separation mellan det
materiella och det immateriella allvarligt begränsandesträngt/är ur

analytiskt perspektiv och djupt otillfredsställande vad gällerett ett
allmänteoretiskt. leder tillDet viktiga frågor förbisesatt utan att ge
upphov till andra, det skullemånga fruktbart ställasom attvara

Till de skäl dag anförsi till fördel för det komplexa, holistiskasom
kulturbegreppet hör dess demokratiskajust potential. inbegriperDet
då allas behov och tillvårt relevanta kunskaper självarättav om oss

kulturvarelser; kunskaper kan förmedlas utbildningsvägen,som som
både internt inom universitetet och i samhället deni avnämarestort -

forskningen kunskapen riktar till, alla fallsig iav ytterstsom om
hör till dem forskning inte mål i sigärattsom menar ett utan ett

förmedel världen bättre leva för allai människor.göraatt att
Eftersom de framförda Synpunkterna kommer från respek-ovan

terade företrädare för vetenskapssamhället, har alla möjlighetersom
forska utifrån komplext kulturbegrepp och producera rele-att ett

kunskaper utifrån demokratisk målsättning frågamåstevanta en
varför de barainte vad de behöver göras.Vad hindrargöross menar

dem detFinns egentligen problemett

Vetenskapliga värderingar

Också forskaren kulturvarelse strukturellt,inomär, sagt,som ett
människoskapat kulturvetenskaperna,Inom liksom inomsystem.

andra har s.k. fri forskningmånga eller grundforskning längeämnen,
haft högre tillämpad forskning och uppdragsforskning.änstatus
Även det kan de 1800-talsvärderingar,restses som en av som var
inriktade begränsa spridningen "kultur. bästaDenatt av
utbildningen och den högsta bildningen tillskrevs egenvärde,ett som

höjt bedömningar i och samhällelignytta rele-övervar termer av
både renodlati instrumentell och vidare mänsklig betydelse.vans,

vändaAtt sig samhälletutåt också dag delari inom denmot ses av
akademiska världen ofta mindre meriterande hålla sigänsom att

"den lärdainom världen". Citatet nedan gäller antropologin i Stor-
britannien, jag med har kommitmånga mig kontaktitror attmen
med det slaget värderingar också här landet ochi andrainomav
amnen:

140



FRYKMANSKARINBIRGITTA

medmisslyckasantropologerför varförskälantal andrafinnsDet attett
nyckelproblem. Detsamtida världensden är ämnetssig i enaengagera

åsik-mellandragittraditionellt hardetoch hurkaraktär gränsenegen
forsk-tillämpadochteoretiskochakademiskdvs.ren"terna om

denfortfarandebetraktasantropologiTillämpadning. ytterstasom
harforskare intemisslyckadeförligadivisionensandrasynden: somen

Alltsedananställningar.akademiskadvs.riktiga ämnetklarat att
harprofessionuniversitetsbaseraddvs.disciplinetablerades ensom en

dikotomihierarkiskkonstrueratendensliknandefunnitsdet att enen
definitions-vilkenantropologinpopulariserade""denmellan närmast

de posi-forskningoch seriösvulgärbedömsmässigt som omsom --
varandra.uteslutaskulletionerna

traditionella"idealistiska ellerdenhurNybom har visatThorsten
fåttharförvärde givet,kulturvetenskapenspositionen, entarsom
nihilis-ellerpostmodernakallar denvad hanmotsvarighet isentida

verksamhetendetfallen handlarbådavetenskapssynen.tiska I attom
definieradeformulerade ellertillbör knytaskan ellerinte externt

hävdarvetenskapssynennihilistiskakritik denhårdabehov. sinI av
samhällettill ihänföresickehärvidare,Nybom nyttan utanstortatt

föresprå-nihilismenssjälva. Kuriösttillbegränsas utövarna ansernog
till dennastödoffentligtdet börmindre, utgådestoickekare att

verksamhet
delargenomslagskraft inomrelativismenspostmodernaDen av

meduppgörelse positivismen.förståskankulturvetenskapen ensom
harabsoluta "sanningar",det uppnåinsikten inte gårI attattom

återkom-och de"verklighetendekonstruerablivitalternativet att -
det,markeringarviktigacitationstecknenmande är vet,att somav

upplevelser sinmänniskorsvetandeobjektivtnåinte går avatt ett om
själv-blivitförforskarberättelsen mångaharverklighet. det lägetI ett

och idénsamhälletfråntillbakadragandedettaändamål. "Det är om
och detskrivandetprioriteringverkligheten egnatexten,mot aven

postmodernismbeskrivakritikerhar lettjaget ettsomattsom
bankrutt".49moraliskochimpulserprogressivaför uttömdauttryck
skapandeforskarkonferens VårsammanfattningI omenaven

Karlsocialantropologenframhållerarrangeradesmångfald 1997som
fruktbar.kanrelativistisk visstpositionEric Knutsson, varaatt en

fallbästaInformation isannolikaTolkningar äränär sanna.snarare
relativismenfår intesamtidigthuggen i Menpålitlig än sten.snarare

fak-ägde"Förintelsenovedersägligtfaktadeltotal.bli En är sanna.
dagensproblemetiskadefråganställerOch hantiskt rum. somom

humanistiskinomvärderelativistiska strömningarochkunskaps-
alstrar.forskning
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Till exempel, vad sker med den kritiska potentialen hos historiker,
inte tala tillförlitligVågar mindre kunskap ochänsom om sann- -har förlorat den emancipatoriska kraften faktai ochsom tron

expertinformation, sådana kan anskaffas olikai intressennär varor av
för starka, samhälleliga sociala krafterrepresentanter

Kritiken de kulturforskare, dygd inte vågagörav som atten av
kan forskningsetisk fråga. handlarDen vårtveta, ses som en om

moraliska för kritisk kunskapsbildning, relevant föräransvar en som
andra själva. det akademiskaInom samhälletän ställnings-äross ett
tagande för kunskaps- och värderelativism inte värderingsfri posi-en
tion. förnekandeDet betydelsen forskningensär och kun-ett av av
skapsbildningen vidarenytta" -i mening den instrumentellaän rent

för omvärlden.-
Forskarnas frihet och rättigheter i sig något positivt, deär men

hör också ihop med forskarnas och skyldigheter vågaansvar att Veta.
kanDet handla komma ytterligare vidaresägassenare attom ett steg

i uppgörelsen med positivismen; både forskningen äratt acceptera att
subjektiv och de absoluta, för alla tider giltiga få,Sanningarnaatt är

det gäller komplext ochså svårfångat kunskapsområdenär ett som
människan kulturvarelse. villMen inte kvarsitta instängdasom om

deti traditionella akademiska samhällets elfenbenstorn, iän post-om
modern design, bejakandet modernt tänkande upplysning-är iettav

fortsattanda alternativ, möjligheter harinte realise-ännuens ett vars
bland andra Sven-Eric Liedman visat handlar1997. Detrats, som
ställning för kunskapen människan kulturvar-att taom att om som

else har värde också utanför universiteten. Då måste vårett trots-osäkerhet kontinuerligt forskningi vår ställningvåga till och for-ta-
mulera vilka kunskaper och insikter, betydelse iärsom menar av
samhället i stort.

etiskaDen aspekten skyldigheteni handlar ocksåvågaatt veta om
förhållandevårt i till de människor, delat med sig sinaansvar som av

erfarenheter, vilka nyttjar material". de förhållanden,Närsom
upplevelser och tankar, forskaren får del muntligt, skriftligttasom av
eller föremål, reduceras till fiktion form forskarberättel-igenom av

samtalspartnern det vetenskapssamhället.är kolle-Det ärsen, egna
skall den verklighet, informan-övertygasgorna som attom som

berättar för inte existerar. blir forskningDet iterna om oss en
människors vardagsverklighet medel för bekräfta kulturfors-som att
karens teoretiska utgångspunkter.

Alternativet forskning människor,"om" kan resulteraär ien som
kritiskt ifrågasättande de teoretiska antagandena och kun-ett av ett

skapliggörande de mänskliga erfarenheterna, skulle kunna haav som
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handlarforskningenoch demvetenskapentillföra bådenågot somatt
berörda,demtillkunskapenspridningutåtriktad ärEn somavom.
fördjupadochkontinuerligforskningen iåterverkakan i sin entur

lärandeprocess.
de inom-förenklad bild någrakorthet försökthar iJag avavenge
denhögredagockså ivärderingar,akademiska statusgersom

vetenskapssamhället. Samti-dettillvänderforskning, sig egnasom
kulturforskare inteviktensöktockså visahardigt jag att somav

akademiska värde-traditionella,utifrånrättigheterbara värnar om
anda, ocksåupplysningensforskaretik, imodernringar utan att en

och sprid-kunskapsbildningenförsamhälleligtinnefattar ett ansvar
Karl-Eric imedfrågakan Knutssonkunskapen. Viningen oss,av

emancipatoriskaochkritiskadenhänder medvadcitatet somovan,
starkade andratillkunskapsbildningenöverlåterkunskapen, om

dag.samhälletsyften iför olikatillgå ifinnsexpertkrafter, attsom

maktKulturens

ochblivitkunskap harandra jag,medlikhet många är,I attmenar
skep-Samtidigt jagframtiden.införbli allt viktigare ärkommer att

informationssamhälleochkunskaps-lever italettisk till ettattom
rubrikerdagförsöktill alla ihuvudliksom sättaöver att nyataget- Förenklade etiketterdistans.kräverRubriceringtid.vår ten-egen

komplexi-för denförståelsenoch ökarsikten inteskymmaderar att
ändåtill.och förhålla någonOmhanteralärahar att ossatttet oss

perspektiv,globaltsamhälle idagensrubriceratvingade mig ettatt
marknadsekonomiska"detvälja talatveklöstskulle jag sam-att om

industri-detförlängninghället", inte något avnytt utan mera ensom
kon-leverfortfarande iochlevtdetsamhälletkapitalistiska ensom-

upplysningstänkande.modernitetensmedfliktfylld symbios
kom-DenkunskapsmassanliksomInformationsmängden växer.

kom-ökafortsätter iökat ochhartaladeTylorhelhet,plexa om,som
välför såbehöverkunskaperVilka slagplexitet. göraatt rus-ossav

självainklusivekomplexiteten,hanteramöjligttade somossattsom
de eko-framsteg inomfortsattabehöverNaturligtvismänniskor

områdena.och tekniskanaturvetenskapligamedicinska,nomiska,
tillpåtagligtoch bidrarbidragitharkunskapen sättDen attett

hargodo.allt Deninte varitlevavärlden bättre i- ävengöra avatt om
Behovetställning.föga ifrågasattellersjälvklarrelativtockså aven

hanteraför kunnaocksåökafortsättersjälvakunskap attattom oss -
för allaskunskapsutbudetoch helainformationmarknadsekonomi,
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bästa.
Behovet kulturkunskap betydelseni kunskap självaav av om oss

kulturvarelser kommer dagi till uttryck i sammanhang,mångasom
inte dåminst sambandet mellan kultur, begreppetsi vidaste
betydelse, och demokrati framhålls. skapande mångfaldVår är, som
framgått, viktigt exempel. Andra har kraftfullt betonatett mer
kulturvetenskapernas samhällskritiska potential, nödvändigsom en
del den demokratiska Thorsten Nybom förespråkarprocessenilav

emancipatorisk-kritisk vetenskapssyn, knuten till överordnadeen
värden och principer, har medinte dagspolitik görasom att utan
handlar frihet, demokrati och humanitet.om

Delors, ordförandeNär Jaques Världskommissioneni för utbild-
införning 2000-talet, sin vision, han behovetpoängterarpresenterar

livslångt lärande och lärande samhälle. lärande hanDet talarav ett om
striktinte instrumentellt nyttoinriktat i betydelseär kom-snäv utan

det behov kunskap själva kulturvarelsernära imer av om oss som
komplex och kritisk-emancipatorisk betydelse, här hävdats.som

innebärDet barainte till förändringaranpassningar arbetetsi
karaktär, också bidrag till fortsatt forma helautan en attprocess
människor med kunskaper färdigheteroch likaväl kritisk för-som

och beredskapmåga handla kunna hanteraFör ständigtatt att nya
situationer arbeteti och personliga liv behövervåra varje människa
lära har lårsig Grunden försig. den fyra "pelare:ärman processen
låra leva tillsammans, lårasig lara, dvs. larasig förstå, lårasig sigatt att

dvs. lära handla och lärasiggöra, sigatt Ivara.54att att
pelare,Den kommissionen för utbildning lagt viktstörstsom

vid, den handlar lära leva tillsammansär attsom om oss
utveckla förståelse för andra, deras historia, traditioner ochattgenom

andliga värderingar och basis det skapa anda. anda skaDennaav en ny
initiera projekt eller oundvikliga katastrofergemensamma avstyra ett
intelligent och fredligt andanDen måste erkän-sätt. nya styras attav

det växande ömsesidiga beroendet och förståelse förner av gemensam
framtidens risker och utmaningar.

Och Delors avslutar sin vision andai Liedman: utopiEnsamma som
många, nödvändig utopi, livsviktigsäger skautopimen en en om

undgå ond och farlig cirkel blir bestående cynismatt en om genom
och resignation .55

Både kunskap och kultur maktbegrepp. Kultur kunskap bliriär +
skapandeVår mångfald och Utbildning: nödvändigaDensyntesen av

fördubbladutopin styrka för förändringar demokratiski riktning.en
inriktadDen alla människor möjlighet livslångär iatt ge att en
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och andrabåde självalärandeprocess tillgång till kunskap sigom
innefattar såväldet slagetkulturvarelser. Kunskapmänniskor avsom

struk-förståelse människoskapadekritiskkonkreta villkor avsom en
hin-situationella möjligheter ochmänskliga aktörersoch olikaturer

der.
har artikelordförande AlinSvenska Unescorådets iMargareta en

perspektiv"Världskulturen kommenteratmed rubriken i svensktett
honskapande mångfald. Med världskultur vårtVår gemen-avser

grundade erfarenheternaform de historisktkulturarv i avavsamma
svenskt perspek-hon väljer anläggamänniska.5° När att ettatt vara

hör stäl-det provinsialism. ivärldskultur, handlar inte Dettiv om
förståinsikten, villmed den grundläggandelet att omsamman

perspek-själva.med söka lära kännaandra, börja Detmåste att oss
förstå och läraandra. sökabetonas ocksåtivet Vår strävan attav

konstruktionkulturellmänniskan kulturvarelsekänna i sigär ensom
andravärderingar: Medofrånkomligen präglad subjektivaoch av

förstå människor denfinnsord, det inget änsätt attannat genom
barainlevelseförmågan kanerfarenheten och Vi veta genomegna

uttrycktfrågande".57 Eller visoch vårtvår närvaro annategetegen
gäller detalltid hemma, vadkulturvetenskaplig analys börjar sam--

kunskapenmanhang in i.sättssom
medel förkänn-dig-själv-kunskap kanmångfacetteradEn ettvara

ellerform den etniska"de andra"undvika iexotisering attatt avav
ledakantillskrivs karakteristikanationella bakgrunden sätt som

människor medkulturfundamentalism, då visstdet kallastill ettsom
välvilligaoftaetniskt givet sättett trotssom,ursprung anses vara

fårbefästa fördomar och inteavsikter, riskerar Detstereotyper.att
olika invandrar-praktiken,allvarliga konsekvensersällan i närt.ex.

fundamentala, kul-mottagarlandet relateras tillproblem igruppers
nationell arbetsmark-till exempelvisturella olikheter och inte en-

hel-svårigheter intenads integrera något vetatt somnya grupper;
till del hargrundläggande kulturdragförståsler kan storutanettsom

arbetslöshet.med exempelvis gradengöraatt av
behovetde goda tankarnakänna igen mångaDet går att om avav

förs fram,kritisk, lärande kulturkunskap, ikomplex och som nuen
börjankulturkunskap gymnasieskolan, iförslagdet i avsomom

Dahllöf och etnologenpedagogen Urban1980-talet formulerades av
från brett kultur-föreslogsTordis Dahllöf. utgåDet ämnet ettnya

värderingaraktiviteter, och"liktydigt med de livsmönster,begrepp
Eleverna skulle lärasamhälle eller delar därav". sigbär ettsom upp

vidmakthålls och förändras,byggsförstå hur kulturella mönster upp,
skulle frånKulturkunskapenjämförande perspektiv. utgåsett ettur
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och elevernas erfarenheter skapa medvetenhetsamtengagera egna en
den kulturella bakgrunden, för förstågrund andra.om attegna som

överblick, sammanhang och helhet detGenom kulturellai mönstret
skulle och detaljeretnocentrism andras tillvaro und-exotisering iav
vikas.6°

kulturkunskap skisserades början 1980-talet förDen isom av
svenska gymnasieelever bedrevs tid försöksverksamhet.en som
Sedan tynade den bort och försvann liksom tidigare förslag deni-
riktningen Behovet det slagetgjort. kunskaper har heller,inte61 av av
varken vad gäller skolan eller forskningen, aktualiserats de mål ochi
det handlingsprogram, konferensen "Kulturens makt"som
utarbetade utifrån skapande mångfald.Vår

Åter till ordningen

skapandeTrots intentionerna mångfald hari handlingspro-Vår
från stockholmskonferensen mycketinte1998 sägagrammet att om

behov kunskap människan kulturvarelse kom-vårt av ettom som ur
plext, holistiskt och globalt perspektiv. kultur,någotNär sägs om
relaterat till kunskap eller utbildning, det snabbt tillinsnävas att
betona exempelvis språk, konst eller media områden självklartsom-
också viktiga och behöver kaninteår värnas ersättaom men-
behovet kunskap människan kulturvarelse. Några citatav om som ur
målformuleringarna får illustrera företeelsen. Kursiveringarna är
mina.

Öka kunskaper och förståelse för kulturell och språklig mångfald2:3 om
stärka inslagen kultur formell och icke formell utbildning,iattgenom av

särskilt individerna lära eller flera främ-sigatt uppmuntra att ettgenom
mande språk.

Skapa band mellan kulturen och utbildningssystemet för2:4 nya att
kultur och konst blir väsentligt inslag allas utbildning,igarantera ettatt

den konstnärliga förmågan utvecklas och kreativiteten utbildnings-iatt
alla stimuleras.nivåerprogram

Tillhandahålla kommunikationsnåt, inbegripet radio, television och4:1
informationsteknik, tillgodoser allmänhetens kulturella och utbild-som

behov, stimulera radio, television,ningsmässiga och andra medierpress
frågor kulturell utveckling, främjandesig iatt engagera t.eX.om av

lokala, regionala och nationella kulturer utforskningoch språk, och
bevarande det nationella kulturarvet och främjande olika kulturellaav av
traditioner och ursprungsbefolkningars och etniska kulturella identite-

samtidigt redaktionellt oberoende de medierter, garanterassom som
allmänhetensistår tjänst.
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kritikvill betona min integoda.citerade målen sig igeni JagDe är att
detviljavad där sigifrågasättande uppnå. Mensägerär ett av man

utveck-för kultur ochbli handlingsprogramskulle ha kunnat ettsom
kulturpolitik och utvecklingförHandlingsplanhar blivit förstling

medlemsstaternaföreslåskaltnrpolitikenMål föroch sedan som av
Kulturpolitiktitelnskrift, också bärdenkursiv/ i/min som

Internationelltkallasfinns redan vadTendensenutveckling i som
dock ordet kultur-skapande mångfald, därhandlingsprogram i Vår

rubriksättningen.användspolitik iinte
söktsamhälletdet akademiskasåledes barainteDet snävaär som

aktuellareduktion denlett tillkulturbegreppet,in sätt avsom en
hund-potential.och demokratiskainnehåll Detkunskapsbildningens

stockholmskonferensen beja-deltog iratal kulturministrar 1998som
hadevid bemärkelsekulturbegreppetsannolikt ikade teorini men-

Utbildningansvarsområden.betydligttroligen praktikeni snävare
land, där har intesärskildahandhas ofta ministrar, i vårtsomav

och skol-utbildnings-ocksåkulturministerbara utan enenen
minister.

tidigareUlvskog har detinuvarande kulturminister MaritaVår
för kul-nödvändigtframhållit, detrefererade citatet 126 är ettatt
utifrånkulturnämnd arbetakommunalellerturdepartement att enen

medi-kulturmiljön ochbaserad "konstarterna,kultursynsnävare
struktu-skapatsamhälleliga harpolitiska och nivåndenPåerna.63

kunskap,handlakulturpolitik kaninte ängör, annatatt omsomrer
förmedlas media.utbildningen avom

förekommer ocksåutbildningkultur ochUppdelningen mellan
fack-medantal sedansjälv församarbetadeandra håll. årjag ettett
kultur-angående skrivandetkontaktförbund inom LO. De etttog av
vidarekundegivande samarbete intehadeViprogramf ett men-

kunde/för kulturdärför avdelningen inteutbildningssidan, att
utbildnings-sysslade medenhettill denville gränsenöver som

frågor.
för ochmiljöfinns det kommissionglobala planetdetPå en

ochoch för kulturinför 2000-taletför utbildningutveckling, enen
deförödandeförtragisktutveckling. inteDet sägaatt omvore --

utifrån desträvandena fortsatte inte män-mötasattgemensamma
för byggaställetdrar iniskoskapade strukturer, gränser attsom

delvisSaid medEdwardtankegångarnabroar. De tar sammaupp,
kritiska kommentarutgångspunkterandra mina, i sinockså änmen

mångfald.skapandetill Vår 65
demokratiskaden visionen isåledesdagsläget Verkar detI som om

den kul-kunskapallas tillskapande mångfaldVår rätt egnaomom
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utifrån holistiskt och komplext perspektiv, medelturen ett ettsom
för delaktighet och hållbar mänsklig utveckling, har försvunniten ur
bilden. vill betona,Jag jag inte det skulle ha skett med-att attmenar,

och planerat. finnsTvärtom det anledning devetet att tro, att som
medverkat konferensernai höggradigtvarit engagerade sökai att rea-
lisera intentionerna skapande mångfald.i Vår

Kanske kan förstå vad hänt strukturell fråga försom som en -
strukturer människoskapade och kan förändrasäven ärom av oss

själva, de ofta både och osynliga. Politik för kulturellär sega
utveckling blir lätt kulturpolitik eller mindrei vedertagen bemär-mer
kelse, goda avsikter förändra och förbättra utvidgadetrots att genom
perspektiv.

Människan kulturvarelse fascinerande och paradoxal. Viärsom
fastnar ständigt de tanke-i och organisationsstrukturer själva ska-

och skapar. anledning till behöverDet lära känna, för-ärpat atten
och synliggöra dem förutsättningstå för förändring. kan,Visom en

vill, välja söka för följa devåra rikt-över gränserattom attegna
ningsangivelser, olika ochvisioner pekatutopier för-som ut som en

för hållbarutsättning kulturell, dvs. mänsklig utveckling.en
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KuIturarvsinstitutionerna
demokratiskaoch det

arvet

Stefan Bohman

definitionerInledning och

dag viktigtdemokratiska funktionerutveckla /eulturarvets iAtt är ett
kultur-den svenskadet politiska etablissemanget.mål inte minst i I

förbas demo-konstateras kulturarvetutredningen "en1995 äratt
de historiska skeendenkunskapenkratin. skriver "...Man att om

för kunna deltagaformat samhället förutsättningendet är attsom
dennaFormuleringaraktivt den demokratiskai processen". ärartav

Demokratiutredningen samhälletbara i ivanliga iinte stort.utan
Vilka blirformuleringarvad innebörden sådana allmännaiMen är

konsekvenserna för kulturarvsinstitutionerna
positionsbestämningar.viktigt med någraDet är gemensamma

och har delvis olikaoch främst: Arkiv, bibliotekFörst sortersmuseer
funktion deuppgifter, vill betona derasjag samtgemensammamen

ochuttryckt, samla, vårdauppgifter de delar. Alla skall, enkelttre
och kulturarv arkivalier,förmedla källorna till historiavår vårt -

uppgift bidraföremål. har också itryckta alster, De atten gemensam
ochför kunskapen historiatolkningar källorna Ökatill våratt omav

grundläggandekulturarvsinstitutionernassamtid. Dettavår är mest
demokratiska funktioner.

söka kunskapskall då idealt behövaMedborgare inte vårtsett om
det egentligenefter konstrueradekulturarv institutionsgränser, är

från arkiv, bibliotekkunskap kommerhistoriskaointressant vårom
mellan arkiv,Därför samordningMålet detsamma.eller ärärmuseer.

kun-samlande och förmedlandetbibliotek och vad gäller avmuseer
sökmöjligheterskall finnasoch samtid viktig.skap historia Detom

representerade. skall kännafinnsalladär institutionstyperna Mantre
vid publikthänvisa till varandravarandras samlingar och kunnatill

utställ-dag samverka vidkunskapssökande. skall iMan än t.eX.mer
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och publikationer. forskningsprojektningar börGemensamma
genomföras.

bör därför skapas fler samverkansformerDet mellan arkiv, bib-
liotek och där frågordessa kan diskuteras och utvecklas. Denmuseer

tekniken har drastiskt ökat möjligheterna. utökadMennya en sam-
verkan handlar bara teknik, börinte också utveckla ochom man sam-
ordna forskningen kring samlande och förmedlande kulturarv,av

utökande och samverkan mellan Museivetenskap,ettgenom av en
Arkiv- och Biblioteksvetenskap. med forskning och utbildningAtt
problematisera och diskutera själva arbetet med kulturarv led iär ett

demokratiska funktioner.institutionernas
ökad samordning bygger finnsdet delade definitionerEn att av

centrala begrepp dessa arbete,inom institutioners kulturarvsåsom
och identitef. begreppen har självklar definition.Inget Attav en
definiera dem heller bara akademisk fråga.inte definierarHurär en
begreppen delvis tänkande, bland människor allmänhet lik-vårt istyr

bland människor aktiva kulturarvsinstitutionerna.inom Termersom
kulturarv och identitet bara uttryck för olikainte idéer ochärsom

praktiker, med idéer och praktik.något våra vår Hurgörtermerna
definierar kulturarv bidrar till hur förhållerpraktiken tillit.ex. oss
människor med kulturbakgrund.annan

Kulturarv dagi modeord, utredningar ochiär nästan ett propo-
och hos fler. eftersitioner, i läsning demånga Menmuseer senasteav

svenska utredningar, programförklaringarårens propositioner, m.m.
det enhetliginte eller delad betydelse begreppetgår någonatt se av

kulturarv. förefaller kulturarvDet huvudbe-närmast tresom om ges
tydelser.

Kulturarv de lämningar eller1 andras positivavårtär ser som arv
kan gilla vilka därför skall bevarandet ochsom prioriteras i

användandet.
Kulturarv de symbolbärande lämningarna2 oavsettär mest om
gillar dem eller Vilka format eller andra och därförinte oss som
skall bevarandet.prioriteras i
Kulturarv grund och botten allt3 iär ärvt.

tredje betydelsen kan liknas vid detDen antropologiska kulturbe-
vilket har eftersom kulturarv, till skill-Menpoänger.greppet, stora

nad från kultur, praktiken för objekti de skall bevarasstår måstesom
urval ske. Allt kan aldrig bevaras, vilka goda harteorier änett man

vill därför definiera kulturarv här, med begreppetsJag iså start
första del:
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Kultur de värdesystem människor delar. värdesys-Dessaär grupper av
olika kulturuttryck, materiella andliga. Somligaavsättertem som av

dessa ha och därförkulturuttryck speciella symbolvärden utnämnsanses
får dessa definieradetill kulturarv. praktiken kulturarv särskildI av oss

myndigheter, m.fl.omsorg av museer

för kulturarvsdefinition aldrigGrunden denna kulturarvär äratt
objektivt Valet kulturarv kan socialt,givet.något av ses som en

politiskt och ideologiskt betingad maktfråga. Medan kultur respek-
kulturuttryck, enligt denna definition, värdeneutrala företeel-tive är

kulturarv alltid värdeladdade.ärser
Definitionen kulturarv berör dock huvudproblemet vadinteav -

skall då väljas och bevaras kulturarv Vilka symbol-såsom vårtut
värden vill lägga vikt vid det till blir svårtolkatgår DetHurstörst

Kulturpropositionen konstaterari ris-1997när attman som museer
framtidenskerar luckor minnesbank ochiatt att:

nationellt statliga och statsfinansieradedeintresseDet är attav museer-
samlingar har optimal möjligt, dvs. desammansättningså attnas en som

såväl antal föremål.består 132.rätt rättsortsav som

då vad föremål Vilka kulturuttryckVem rättavgör är sortssom
skall kulturarv, och med del-vilka kriterierprioriteras såsom Det år

maktfråga och därför centralt problem alla diskussionervis ietten
funktioner.kulturarvsinstitutionernas demokratiskaom

förenklatkan peka huvudgrupper vilka har styrandeMan tre en
effekt vad skall definieras för kulturarv.vårtsom

politiska kulturdepartement, kulturrådDen1 gruppen osv.-
professionella kulturarvsinstitutionerna arkiv, bibli-De2 museer,-

otek.
Företrädare för samhällets dominanta kultur media, debattörer3 -

det luddigt kan kalla för opinionsbildare.osv. man

fjärde övergripande med makt kultur-prioriteraEn attmer grupp
den allmänhet politiska ochväljer denärarvet stora som gruppen ur

den publikvilken besöker arkiv, bibliotek och rekryteras.som museer
harAlla dessa delvis olika utpekandet kulturarvintressen igrupper av

utifrånoch överväganden olika politiska, ideologiska,intressengör -
akademiska, ekonomiska, professionella.

talar kulturarvsinstitutioner från vardagligtNär utgår ettom
språkbruk och främst utifrån analytiskt, vetenskapligt språk-inte ett

fenomenbruk. konkreta historiska sek-Institutionerna inomär ett
politikområde. kallar här arkiv, bibliotek ochV1torsavgränsat museer
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för kulturarvsinstitutioner, eftersomkulturinstitutioner, derasinte
funktion förmedlahuvudsakliga ligger samla, bevara och kultur-i att

försärskilt tydligt och arkiv de his-Detta är ärmuseer somarv. mer
toriskt orienterade Arkiv, och bibliotekinstitutionerna. ärmuseer
ändå tillsammans de maktgrupper, kraft erfarenhet ochien av som av
professionalitet kan val och tolkning kulturarv. Beck-Svantestyra av

har olika sammanhang diskuterat partikulariseringiman museers av
följd professionaliseringen,kulturarvet och hur detta kansom en av

samhällets bild vad kulturarv och hur detta skallvårtärstyra av som
tolkas.

Kulturarvsinstitutionernas funktion alltså enligt dettaär synsätt
deras uppgifter delvis olika. Bibliotek och främstärgemensam, men

har krav publik förmedling samlingarsinastörreettmuseer en av
och kunskap. Arkiv har legitimitet enbart samlaresin i stort sett som

handlingar, upplever de först får legitimitetmånga attav men museer
kulturarvsfunktion de kontinuerligt drar publik tilli sin storom en

utställningar.
Samlandet och föremål förefallerbevarandet i mångas ögonattav

ha bevara arkivhandlingar och böcker.inte status attsamma som
Därför föremålssamlandet med kontinuerligt,motiverasmåste ett
och helst framgångsrikt, utställande. också demokrati-Detta är en
fråga. Föremål ofta de enda kulturuttrycken från den överväldi-är
gande befolkningen skriftliga källorlämnatmajoritet inteav som
efter bevarandet frånhandens arbete, till skillnadsig. Måste tan-av
kens, legitimeras med finansiera föremålsvår-utställningar kansom
den det uttryck för fast förmodligenklasstänkande, omedve-så är ett

funktion fårKulturarvsinstitutionernas demokratiska inte imätastet.
bara besökstal, förvilket alltså bör gälla museeräven

viktigt begrepp identitet. motivenEtt Näräratt resonera om
för arkivens, och bibliotekens verksamhet diskuterasmuseernas

oftahandlar det nationell, regional, lokal eller kulturell identitet.om
självklart denna minstaDet är närmast nämnareatt gemensamma

finns formulera.och dag stärkan-i axiomgår Det är nästanatt ett att
det identitet främst lokal och kulturell bra. Identitetnågotärav ens

ständigt återkommande nyckelord bland allaiär ett stort sett grup-
människor. Socialantropologen Thomas Hylland Eriksenper av

boken frå-och identitet det vanligai Historia, myt att svaretmenar
varför förflutnadet viktigt det identi-så ...är är attgan om ger oss

ihåligt och innehållslöst kompliceradDetta ärtet. ett svar en
fråga 17.

detta det viktigt skilja mellan individuell iden-I är attresonemang
och gruppidentitet. ha stark individuell identitet delvistitet Att ären
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ha stark gruppidentitet. sedan ifrå-något Det gåränannat att atten
vikten stärkta gruppidentiteter,axiomet nationelltgasätta t.ex.om av

eller kulturellt. viktig demokratifråga, aktualiseradDetta är en genom
fornakrigen det Jugoslavien. olikai till varförSverige motivI ges en

Åstärkt nationell identitet bra. sidan hävdas starknågotär attena en
nationell identitet bättre kan andra kulturergör mötaattegen

andra sidan hävdas stark nationell identitetöppet sätt.ett att en
förbehövs bättre skall kunna skydda andra kultu-att gentemotoss

mellan dessa praktiken oklart.iVar gårgränsen synsätt ärrer.
idén skildaRasism och kulturer skall leva åtskilda.är attom raser

ständiga hävdande den identiteten föregiven histo-Vårt av egna en
grund kanrisk droppen urholkar Sakta kan alltflerstenen.vara som

fås människor med kulturell bakgrund iatt acceptera att en annan
och andra länder hotSverige i och den vik-nationen såär ett mot

nationella identiteten. värda all respekt,tiga De någonanses men
Arkiv, bibliotek och får bli omedvetnaintestans.annan museer

till sådan utveckling. förinstrument Om propagerär atten man en
stark gruppidentitet baserad kunskap svensk historia ärt.ex.om
viktigt, samtidigt ställning till vilken historia ochså måste taman
vilka identiteter bra.ärsom

Erik Hofrén skriver tillsammans med utred-Lars-Eric iJönsson
till det industriella samhälletningsrapporten kultur-Frågor 1999 att

har demokratiska funktioner,inte de kan hai sig någraarvet attmen
funktioner det demokratiska samhället, utifråni kultur-inte minst

kritiska ställningstagandearvsinstitutionernas till kulturarvet. Jag
delar den slutsatsen och fungeraden kan utgångs-attmenar som en

förpunkt kommandemin text.

demokratifrågorMuseer och

har liksom arkiv och bibliotek väsentliga demokratiska funk-Museer
direktiven till Demokratiutredningen skissastioner. I några cen-

frågortrala vill utveckla.jagsom

roll inför den snabba "förändringstakten samhället,i1 Museernas
med andra ord: användandet historia och kulturarv för för-attav
hålla till föränderlig samtid.sig en

förroll Demokratiseringsprocessen närområde"2 Museernas i vårt
eller för Europeiska vilketSverige i kan tolkasunionen, som

roll skapandet lokal,i regional eller nationell identi-museernas av
tet.
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utsträckning blivitroll det Sverige ii3 Museernas ännu störresom
förhållanden till olikamångfaldens samhälle, dvs.ett museernas

och andra gruppidentiteter.kulturella, etniska

centralt,begreppet kulturarvanvändningen historiaI är ettav
ochdefinierats inledningskapitlet. Kulturarv debegrepp redan isom

lika lite historiaförutsättningarna, ellernaturgivna ärnaturarv, som
tiden väljerobjektivt oändlig mängd lämningar igivet.något Av en

skäl lyftasociala, ideologiska och politiskamänniskor olika attav
företeelser benämna dem varande kulturarv.fram och såsomvissa

får ofta kvalitetsstämpel.kulturarv dåBenämningen en
kulturarv harVad lyfts fram och benämns såsom storen sam-som

föreställningar samtidenbetydelse, det påverkarhällelig ivåra om
konflikternahur det förflutna uppfattas. de nationella irelation till I

beslut kring både innebörden kulturarvtill exempel, spelarEuropa, av
facto kulturarv aktiv politisk och socialrespektive vad de är ensom

verksamhet kan här kommaroll. iminstInte centrum.museernas
skrämmande exempeldet forna JugoslavienStriderna i utgör ett

Serbienmuslimskt kulturarvhur mycket i Envärtär t.ex. ett annan
definierarfråga eller förnekas inkl. hurhur kulturarv bejakasär man

Östeuropaefter fall Vad händersjälva begreppet kommunismens i
allaviktigastmed de partihistoriska samlingarna -i går nästant.ex. av

från misslyckad historia.kulturarv, dag föraktade Sverigei Irester en
typiskt svenskt med historiaanför vadkan många ärsomse som

alltifrån Karl betydelsekulturarvoch XII:sargument somsom -
för formandet svensksymbol för det svenska till Skansens roll av en

nationell identitet.
exemplifieras med urvalet vilkakan ocksåResonemangen avovan

antropologiskt kultur-skall bevaras. dag,hus iDet går när ettsom
forskarebland kon-begrepp blivit ledande paradigm, åtminstone att

allmogekulturhus uttryck föralla bondesamhällets ärstatera att en -
införfrån värdemässiga problemetboningshus till dass. uppstårDet

bevaransvärda.skall identifieras Kallarurvalet vilka hus såsomsomav
för leder det tillalla befintliga byggnader kulturarv måsteatt

skall uppmärksammas ochhitta för det speciellttermen ny som
bevaras.

föränderligt samhälleiMuseer ett

förviktigt bromsaKulturarv och historia upplevs många attav som
efter-möjlighet för reflexion ochsnabb utvecklingstakt. De geren
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studie hur publiken uppfattadeSkansen gjordestanke. På 1987 en av
förr" och flerabl.a. hur resonerademiljöerna, nu". Föromman

"förr inför brabarn och ungdomar beskriva huräldre sättett attvar
egentligen har det dag. fanns underton ungdomarnade i Det atten av

ljus borde nöjda vad de kundehistoriensi Förrän är.vara mer
ställas konsumtionssamhälle:också vårtemot

kan lära det prylraseri väl-inteVi Domägna gör.attoss oss var
kunniga tillvara saker kvinna.digt SO-årigatt ta

kunde dessutom ställas och psykiskt hårdstressigFörr mot en
nutid, denne medelålderssom av man:

finns då, för fort dag medmycket lära. trevligare det iDet Det gåratt var
förr hårdadatat och Folk mådde bättre psykiskt. Sjukdomar,så. rent

och visserligen jobbigt, tycker detvintrar jagså sånärvar men en som
fortför dag.igår

föroch jäkt upplevs centralt problem människor dag,iStress ettsom
och då läser mänskligt liv förr. Tolkningenin igärna motsatsenman

historien blir generellt det uppfattar proble-speglingav en av som
historien utifrånmatiskt eller viktigt dag. Vad vill lärai styrsav

aktuella svårigheter. blir använderHistorien instrumentett som
eller mindre medvetet.mer

nyckelbegrepp vad gäller vid histo-instrumentEtt museer som
rieanvändande perspe/etivering. Perspektivering kan ske olikaär

Huvudmålet skapa historiskt medvetande, lärasätt. är män-att ett att
niskor tänka tid". handlar grunden företeel-i i VisaDet attatt attom

idéer och värderingar bara eller abso-inte naturgivnasåsomser,
luta skapade, har historia. kan visa:Museerärutan en

hur företeelser, idéer och värderingar skapadeär
företeelser, idéer och värderingar har kan förklarasorsaker° att som

och beskrivas tycker bra eller illa dem,oavsett om man om
företeelser, idéer värderingar lösryckta alltidoch inte är° att utan

sammanhang,tidsmässigtiingår ett
finns olika parallella företeelser, idéer och his-det värderingar i° att
och utveckling,torien ingen given

det förlänga alldeles för kort och motverkaminnegåratt att ett
fragmentiserade förklaringar företeelser,dagens många
alternativa lösningar samhällsproblem, sådantvisa prö-° som

andra tider eller andra platser,ivats
lyfta fram lyfts fram offent-perspektiv deninte i° att som annars
debatten de barns, handikappadesliga osv.utstöttas,
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Grundläggande för all diskussion kulturarvets ochom museernas
demokratiska funktion de värderingar musealiserings-är styrsom

skönheten slott och moraliserarVi påvisar i Nynäst.ex.processen.
länge fuladet miljonprojektets hus.iännu så mångaIöver museer

lyfts företeelsesvenskarnas framorganisationsvana positivsom en
barnaga avskräckande exempel historien.ettpresenterasmen som ur

långt det okontroversiellt därför det värderingarsigSå är röratt om
delade alla, dag. det då kring huri Finns någotnästan mönster vär-av

definierasderingarna vad skall kulturarv ändras bitEnom som som
detta hur lång tid har sedan företeelsengåttmönster ärav som var

Östeuropalevande. exempel detta vad händer däriEtt är som man
Ärförhålla till lämningar från deden stalinistiska tidensigmåste

kulturarv, och fall varför alternativa hand-i så Det går någraatt se
lingssätt.

kan förstöra lämningarna helt därför de1 Man att representerar en
ond tid. symbolik laddad deLämningarnas negativtsåär att anses
böra det bildningsmål hävda StalinsFåutrotas. ett attser som

förnekarstorhet och dessa lämningar bevaransvärtäratt ettman
förhållningssätt efterkulturarv. vanligt kort tidDetta är ett en en

förändring.
kan bevara lämningarna påminnelse tiden.2 Man såsom Läm-en om

fortfarande symboliskt laddade,ningarna negativt inteär men
de kan farananvändas bildningsmedelvärre än att ett attsom om

stalinismens från främst de professio-Ettväg. argument, som
nellt arbetar historiebevarande,med också det bra i sigär äratt ,

symbolinnehåll, viktiga lämningar bevarasoavsett att som sam-
hällsminne.

kan omkoda lämningarna till symbolinnehåll,3 Man Läm-ett nytt
kan konst stället för politik. Bildnings-ningarna it.ex. ses som

målet blir då målningar Stalin betraktas utifrån färg-ett annat, av
och teknisk hantverksskicklighet utifrån ideologi.sättning änmer

omkodning sker ofta först längre tid efter för-Denna en en
ändring.

kan bevara stalinismens lämningar därför egentligen4 Man att man
hyllar denna kulturarv.tid. Lämningarna positivtettses som

förhållningssätt finna förhållande tilliDessa vårtgår mångaatt
företeelser. exempel den tyska diskussionen bevarandetEtt är om av
byggnadsminnesmärken från nazi-tiden, Riks-såsom resterna av
bunkern Berlin. näraliggande exempel förhåll-i Ett vårtär egetmer

162



STEFAN BOHMAN

till Industriminnesbevarandetindustriminnen i Sverige.ningssätt är
fråga hög både statsmakterna ochdagi prioritetsom ges aven

många museer.
Fabriken kulturarvAnnika Alzén har avhandlingeni 199650m

behandlat inställningen till industrimiljön det centrala Norrköping.i
efterUtvecklingen liknar hög grad skissen kort tid ned-i Enovan.

för förnedringrepresenterade miljön "armod,läggningarna många
till gamlaoch elände. generellt vanlig inställningDetta mångaenvar

arbetarkaserner ochstadskärnor med industriarbetsplatser,i Sverige,
skiten uttrycktes socialdemokratiskainteRiv minsttrånga torg. av

vilket berömda Alzén pekarpolitiker, ledde till den rivningsvågen.
historieintresse kring industriarbetesedan 1960-talets växande

och arbetarnas villkor. konsekvens blev intresseEn störreett attav
däref-bevara industrimiljöer och gamla stadskärnor. Alzén beskriver

hur Norrköpings industrimiljö började beskrivas70-talet uti-ter
från arkitektoniska värden. Miljön omkodades.estetiska och Irent

finkulturen formdag kan hur den traditionellt borgerliga ise av
symfoniorkester flyttat industrilandska-Norrköpings det gamlain i

pet.
Bevarandet industriarvet handlar dock bara byggnaderinteav om

Hofrén utredning till det indu-och miljöer. Erik kopplar i sin Frågor
striella samhallet "de underrepresenterades historia.industriarvet till

socialtinvandrare eller etniska minoriteter, normavvi-Han nämner
kande, arbetslösa eller hemlösa exempel vilka är svagtsom grupper
representerade det industriella samhällets kulturarv.i Det är en
demokratifråga dessa finns representerade iävenatt museer-grupper

och samlingar, och det forskas kring dem. Likasåarkivens ärattnas
ofta manligt präglade arbetsplatser, vilket innebärindustrierna att

förmedlingkvinnorna får glömmas bort dokumentation ochiinte av
industrisamhället. Vardagen nyckelord. fortsätt-Attär ett museer

dokumenterar och förmedlar industrisamhället enligt dessaningsvis
funktion.riktlinjer skall viktig del deras demokratiskavara en av

identitetMuseer och nationell

finns dag rädsla för roll förhållande till nationellai iDet EU:sen
direktiven till Demokratiutredningen påpekasidentiteter. Sve-I att

den skall uppmärksammas utred-roll europeiskai unionen iriges
ningsarbetet. sådant direktiv kan delEtt mönster.ettses som en av
Etnologiprofessorn Frykman m.fl. har pekat starkaJonas att
internationaliseringstendenser ofta leder till höjda efter stärktarop

163



KULTURARVSINSTITUTIONERNA OCH DEMOKRATISKADET ARVET

nationella identiteter. Nationalismen från andra halvan 1800-taletav
kan delvis förklaras med utbyggande, telegrafensjärnvägens spri-
dande och industrialismens globalisering.

dag har liknande internationaliseringsvåg med IT-I EU,en
utbyggnad och ökande invandring, samtidigt nationa-vågsom en av

Ävenlism diskuteras ofta detinte minst i SverigeEuropa.översveper
förhållandesvenska till europeiska gemenskaper. deni It.ex. stat-nya

liga Kulturutredningen från första förmålstår1995 som museernas
verksamhet de skall främja nationell, regional och lokal identi-"matt

Därförunder solen det viktigt perspektiveratet. Intet ärnytt att
sådant mål med liten museihistorisksic exposé över använ-ett en

dande olika nationella syften.iav museer
Kulturarv och har syften,länge olika nationellaianväntsmuseer

kan globalt perspektiv det huvudsyf-i varitpåståett att ettman av
med viktig funktion har användavaritEntena attmuseer. museer 50m

legitimering vilka olika nationella identiteter Exem-staterav rymmer
plena Napoleon mängdstal konst sina erövrings-många.är storen

för skapa manifestation kul-Pariståg Louvrenatt som en av som en
turell och politisk huvudstad heterogent välde. Hitler stal ocksåi ett

mängder konst till främst det planerade konstmuseet istoraenorma
vilket skulle manifestera tredje riket världensLinz, kultu-Det såsom

rella Israel har mängd arkeologiskaIcentrum. staten en museer
byggts för bidra till bilden israelers besitta mark tidigarerättatt attav
bebodd palestinier. Skillnaderna mellan Napoleons Frankrike,av
Nazityskland och Israel naturligtvis uppenbara. detMenärstaten
finns likheter: behovet manifestera rättfärdigaoch vil-att statav en
ken olika nationella identiteter. Och härinom sig rymmer ges

viktig roll. Sedan spelar dessa roller skildamuseerna en museerna
och olikaanvänder rekvisita.sätt

viktig funktion fungerar manifesta-En är närannan museer som
till med kulturarv för-tioner nationer i större stat, motsatsen attav en

söka legitimera övernationell Sådana vanligastat.en museer var
under 1800-talet. Exempel Nationalmuseet bildades föri Pragär som

manifetstera böhmisk/tjeckisk nationell identitet deni österri-att en
kisk-ungerska statsbildningen. närliggande exempelEtt ärannat

nationalmuseum Budapest vilket tillkom revolutionsåretiUngerns
1848.

varken del statsbildning, eller inrymdeSverige störrevar av en
andra, starka nationella identiteter Vilka allvar hotade den svenska

Ändåstatsbildningen. fråganblev nationell identitet allt väsent-om
ligare från funktionenoch med 1800-talet. tredje nationella iDen
användande kulturarv och då skapa battre nationellär attav museer en
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identitet nationalstaten. tyckte det viktigt blandinom Många attvar
medborgarna stärka känslan svensk. den borger-iFrämstattav vara

och aristokratiska offentligheten strävade efter definieraliga attman
innebörden svensk alla svenskai så Etträtt sätt.att attvara var
uttryck för detta skapandet Nordiska och Skansen imuseetvar av
Stockholm.

dag diskuteras, frågan svensk nationell iden-återI sagt,som om
flera sammanhang har bland andra regeringsledamöter hävdattitet. I

behovet svenskar kunna stolta kul-måste vårtäven överattav vara
och historia, oftamed invandrareinte minst ivår mötet ärturarv som

och finnskunnigare stoltare historiasin vår. Detöver än över en
utbredd bild svenskar mindre historiekunniga andra, min-änav som
dre stolta kulturarv folk andra länder, dettasitt iöver än samt att

åtgärdas. museiuttryck för dessa värderingar denmåste Ett storavar
utställningssatsningen flertalSvenska HistorienDen ett museer
1993/94.

Idén svenskars dåliga kunskaper och bristande stolthetom om
den historien dock del gammal inter-över är stereotyp,egna en av en

nationellt spridd. Herbert har Nationell sjdlvpröv-artikelnTingsten i
först publicerad finnshur denna själv-visatning 1933 stereotyp som

bild bland folk.alla europeiska HeinrichciterarHannästan Von
Treitschke tyskarna skrev de lider national-...attsom om av svag
känsla, överdriven respekt för andra fransmän. Sedan cite-t.ex.av

fransk kulturdebattör skrev:Tingstenrar en som
har förlorat nationalkänsla förmån för folk...Vi till nordens denvår

beklagliga sinnesinriktning hos fransmännen finner dystert nöjeettsom
nedsätta och misskänna själv...sigi att

förefaller beståndsdel all nationellDet i strävan är attsom om en
utmåla den folk mindre historiemedvetna ochnationensegna som
stolta andra.än

nutida svensk nationalism, hur den utifrånEn måsteän ut,ser ses
den internationella nationalismen och dess användande historiaav
och kulturarv. europeisk museikonferens anordnadPå i Paris,en av

uppstod hetsig diskussion nationellaICOM 1993, en om museernas
och politiska roll. östeuropeiska museirepresentanterna, inteDe

från det forna Jugoslavien, diskuterademinst intensivt museernas
frånnationella roller. BaskienMuseirepresentanten sittsåg museum

förbålverk baskisk nationalism den spanskai Honett staten.som
menade roll den baskiska och identi-Visa särartenatt museets attvar

språkligt, kulturellt och hänseende.i rasmässigtteten
säkert främmande för de svenska kul-argumentationDenna är
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första för svenskaturutredarna de skriver det målet1995 när att
stärka nationell identitet, uttalandenaär att trots att samman-museer

och bådafaller tid, skrivna medlemmar i EU-nationeri tvåär av
handlar finns naturligtvis olika nationalism.Det Isortersom museer.

dras ständigt mellan vad vill kalla ond eller godjagSverige gränser
nationalism. statssekreteraren KulturdepartementetiNär möteett

Nordiska sade stolthet svenskt kulturarvvid 1999 överattmuseet
förhäver andra kulturerbehöver innebärainte såatt gentemotoss

försök mellan god och onddet dra skiljelinje natio-är ett att en enen
nalism. goda nationalismen består, enligt relativtDen många, ettav

kräftski-firande trevliga midsommar ochmåttligt såsomav vanor
stolthet land, gemenskap ipositiv sittvor, gränsernaöver överen

definierar ond nationalismdet typiskt svenska. Många ettsom
firande, för landets fördelar, främ-överdrivet enögdhet det egnaen

lingsfientlighet med slagträ.nationen som
Talar behovet stärka nationell, svensk identitet såattom av en

följaktligen vad med detta. Användermåste veta ossmenar av
modeord, eftertanke, finnsnationell identitet ris-sorts utansom en

läge därken andra tolkar det och hamnar i gränsenatt att ettoss
mellan vad uppfattar ond eller god nationalism går någonsom

där vill. del innebär det den klas-Föränannanstans attmuseers
formandetsiska fokuseringen museiverksamheten natio-av enav

ifrågasättanell identitet relativiseras, och ständigt måstemåste att
andra och själva.stereotypiseringar av oss

mångkulturellti samhälleMuseer ett

historieanvändning domi-skinnskallars kommerinteJag atttror att
samhället. deras verksamhet exempeldet svenskai Men är ettnera

offentlighetens fokuse-värderingar får den dominantanäringsom av
nationell historia och nationell identitet.ring

skinnskallarsEtnologen Lundström gjorde studieAnna en om
hyllande Karl Stockholm den november BetoningeniXII 30 1991.av

grundval för deras identitet skinnskallar,det nationella är en som
de oförvitlig och alladen identitet iger gruppen som anser varaen

försvarbar. nationella dem också rolllägen Främjandet det ger enav
skallmed samhällsansvar de respekteras desorts menar aven som

etablerade samhällsmedborgarna. Fokuseringen den svenska
blir därför viktig bara ideologiskt lika mycketnationen inte utan

vänder då huvudsakligensocialt och mänskligt. kamp sigDenna mot
spelar viktiginvandrare allmänhet. Kulturarv roll.i största en
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vill ha kulturellt det förut, med dansloftVi Sverige precisett typsom var
knätofs, faktiskt, haroch det. själv medjag inget iJag äremotmen en

hembygdsförening. vad för.kämpar har blivit väldigtDet såhärDetär
mångkulturellt det här landet. kämpari kämpar liksomDet Viemot...
för hus med knutar landet.vita Lundström .158.rött s

informant med hembygdsförening. EftersomDenna i historiaär en
förviktigt dessa blir väsentliga. Skansen kan utmålasär museer som

för utdöende svensk kultur.ett reservat
ska du det kommer bli bråk Skansen också.Vänta Ja,attse, om nu

alltsedan Alfredsson och ville Skansen väldigtHasse inter-över göratog
nationellt. redan harDet "Jaha, har det ocksåmångaär sagtsomnu nu

helvete svensktgått och typiskt detDet så Så mångaärsom var som
väldigt det och det kommeraggressiva bli fler. Skansen bör iär mot att

stället riktig medupprustning, äkta svenskt Lundströmgöra en
151s.

tydligt exempel kamparena andra kulturerEtt imotmuseer som
landet förstås användande kulturhistoriskanazisternasär av museer.

och rasrenheten blev centralt historieanvändandet.Rasen iett tema
olämpligaRasmässigt samlingar skulle Införutrensas museer.ur

des ReichsbundesTagung fur DeutscheErste Vorgeschichte" Hallei
skrevs följande förutsättningar skulle gälla för arkeologiska1934 att

der und vorgeschichtligen liegen die WurzelnZeit"Inmuseer: ur-
und Anfänge einesVolkes: kultur und Rassenbestand-seiner seiner
teil". Förhistorien skulle bevis för den tyska/ ariska berät-vara rasens
tigade Därförmakt. fastslogs föremåljudiska tillhördeinte denatt

historien och, med terminologi, omkodades tillvår inteegna att
längre identifieras kulturarv.som

Det rada exempel olika användningar kulturarv förgår att attav
förhålla till andra kulturer detsig landet.i innan jag inMen gåregna

svenska exempel vill peka nyckelbegrepp objekti-jag tvånågra -
fiering och centrala allastereotypisering. Dessa iär resonemang om
kulturarvets demokratiska funktion.

Människor har ständig benägenhet objektifiera sinaatten vanor,
föreställningar och värderingar till allmängiltiga. Identiteteratt vara

mycket objektifieringarbygger Föreställningar ochav egna vanor.
betraktas varande de endavärderingar riktiga, det naturligasåsom

leva och tänka Människor från andra ellerpå. natio-sättet att grupper
följd objektifieringarnakan konstiga,som en out-ner av ses som

vecklade eller fall skadliga judarna dei delarsåsom intevärsta om
de "naturliga föreställningarna och värderingarna. Dessavanorna,
objektifieringar ofta starkt rotade och djupt liggande, sällaninteär
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demokratisk funk-och förgivettagna. centralomedvetna Det är en
och problematiseraför utifrån kunskap synliggöration sinattmuseer

objektifieringar samhälletolika i
objektifiera de naturligaBenägenheten såsomatt egna vanorna

både andra och själva.följs ofta sig inne-stereotypiseringar Detavav
fåregenskaper gälla förbär förenklar och renodlar vissaatt somman

muslimer, kvinnor, svenskar,hela människor gamla, järn-gruppen -
generelltkosovoalbaner kan tillstereotypiserasDe atttar, etc. vara

fanatiska, illaluktande, tjuvaktiga, vårdandevåldsbenägna, Hårtm.m.
förtryck,grundval för olikastyrda stereotypiseringar är typer aven

ytterligare central demokratisktill och med krig.rasism, Det är en
utifrån kunskap synliggöra och proble-funktion för sinattmuseer

mycket verk-sådana exempelstereotypiseringar.matisera Ett en
utifrånningsfull folklorister Klintberginsats såsom Bengtär när

frågelistsvar från Nordiska lyckatsmuseimaterial, museet,t.eX.ett
invandraresmed ändra orubbligamångas tro stereotyperatt om

debeteenden, potatisodling parketten, till insiktenisåsom attom var
vandringssägner.

ochnutida diskussion kulturarvsexempel denEtt museersom
Världskulturmuseetdebattenroll förhållande till olika kultureri är om

andra kulturer stärka identi-Göteborg. Skall visai museet attgenom
och lära svenskar hur kultu-hos deras i Sverige,representanterteten
radband,Skall kulturer, liksomut presenterasett somrerna ser

Världskulturmuseet framfördesfärdiga diskussionensystem I om
och kulturella identi-borde problematisera nationelladetatt snarare

identiteter konstrueras,borde hur nationellavisaMuseetteter. mer
företeelser. skulle vilja till-dem Jagän permanentaatt presentera som

identi-objektifieringar ochlägga diskutera stereotypiseringar iatt-
kulturmöten likatetsbygganden. Världskulturmuseet borde visa

Världskul-kulturer. Slutligen framfördesmycket avgränsade attsom
faktiskt föder helthur mångkulturalitetockså kan visaturmuseet nya

syriansktmellan förslagsvis svenskt ochidentiteter blandningen-
traditioner och tänkesätt.kan leda till deladenya vanor,

Kulturarv för alla antal svenskadag projektetI pågår ett
roll både för ökauppgift diskuteraEn är attatt museernasmuseer.

locka människor frånförståelsen för andra kulturer och kunnaatt
projektet harMycket har redanandra kulturer till gjorts, imuseerna.

slutsatsområdetkatalog insatser Menöver getts ut. enmuseersen
samhället lära deändå och sigi måsteär stort,att mer ommuseerna,

förmedlar kulturer och iden-frågorna kring varför och hursvåra man
reflexion och utvärderingarkunskap,detta krävstiteter. För avmer

den verksamheten.egna
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skall förhålla tillnäraliggande fråga hur sigEn är manannan men
förmedlandet samiskt kulturarvbevarandet och i Sverige. Ettav

viktiga delar de samiska samlingaruttryckt intresse är att somav
Äjtte ijokk-skall återföras tillfinns Nordiska museetmuseet

Önskemålet värderingen demokratisktmokk. baserar sig att ett
återföras till denkulturarv skallkrav Enär motsattatt egna gruppen.

Stockholm demokra-centraltståndpunkt i justär ettatt avmuseum
förmedlaskall rikskultur"tiska skäl barainte visa måsteutanen

och detta kräver samlingar.olika kulturer landeti Museersatt
utgångspunkten.olika beroendedemokratiska funktioner utser

lokal ochbyggareMuseer som av

identitetregional

regionala ochför stärkahar också och används,Museer använts, att
regionalskriften Kaltarförexempel den lillalokala identiteter. Ett är

Handelsdepar-Kultur- ochtillvabct, Närings-utgiven genom ,
regional iden-försorg Inställningen till skapandet1998.tementets av

instrumentell:den myckettitet iär

områden. Attraktivitet kanattraktivitet täcker rad olikaBegreppet en
väljer kvardet människor inom regiongör att stannaatt envara som

hemortskänsla,förenad medattraktiviteteninom regionen. Här är t.ex.
företag flyttarmänniskor och inigenkännande och historiska rötter. .att. grundläggandetill har orsaker, regionenregion många är att avmenen

dras diteller orsak tilltalar 10.något gör att manen annan som

skapa starkSundin har skrivit hur viljanIdéhistorikern Bo attom en
starkt kopplad till denfram under 1800-talet,regional identitet växte

Smålandsförsta lokalaväxande nationalismen. i Sverige,Det museet
donation föremålgrundadesfornsal i Växjö, 1868 genom av aven

höja denOlof Hyltén-Cavallius. framhöll vikten natio-Denne attav
lyfta fram nationella kulturendennella självkänslan att gen-genom

kulturinfluenserna. Sundin skriver:kontinentala regi-de Dettemot
nationella Sundinhävda, produkt detonala, vill jag 50.s.var en av

och hem-sedan fram, vilkenHembygdsrörelsen iväxte naturen
moralisk och fostrande betydelse.bygden tillmättes Represen-en

kunskapfostran tillför de högre samhällsklasserna sågtanter om
motverka samhällsomstör-hembygdens värden medelett attsom

sammanhang där ökadHembygdsrörelsen kundetande idéer. ingå i
plattform för regional,förflutna utgjordemedvetenhet bygdensom

läns-finns dagsocial och kulturell mobilisering. iSverigeI nätett av
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och kommunala tidigare historia beskrivsvars Kerstinmuseer av
Arcadius avhandlingeni svenska mycket deMuseum på 1997. Hur
sedan medvetet deltar regionalti eller lokalt identitetsbygge varie-ett

Östersundbasutställning förslagsvisDagens länsmuseeti kanirar.
bidra med flera exempel bygget jämtländsk identitet.enav

lokala identiteterna skulle bildaDe nationen. Detsammantagna
exemplet detta konstruerandet tredjeDetmest extrema var av

riket. skulle denGenom Heimatsmuseer nationella identiteten
bekräftas känslan tillhöra den hembygden. Pånärmasteattgenom av
dessa skulle "NegerfetischfigurenHeimatsmuseer finnasinga
Haydrich. Museumsfragen. Landsbygden familjenochLeipzig 1936.

rikets byggstenar främstaminsta och de komponenterna for-ivar
mandet den äkta folksjälen.tyskaav

människor börjar ställa krav självständighet förNär regionen
och den skall bilda den regionala identi-så övergåratt staten egen

till bli nationell. förändras vanligen förutsättningarnaDåteten att
helt för hur från ledande håll identitetsbygget trakten.iman ser

det finns naturligtvisMen variationer. Republiken Jämtlandstora
har den allvarligainte karaktär identitetsbygget vid Jämtlands länsatt

betraktas svenskt samhälleligt problem, närettmuseum som ettsom
kurdiskt regionalt identitetsbygge till bli del skapan-övergår iatt en
det kurdisk stat.av en

museiaspekter mycket regionaltEtt intressant identitetsbygge,ur
kulturhistorisk grund, skandinavismen/nordismen. Detär är

slumpingen Sveriges kulturhistoriska heterstörstaatt museum
Nordiska följd familjen Hazelius djupa imuseet, en av engagemang
den skandinavistiska rörelsen 1800-talet.i mitten HazeliusArturav

med det studentmötet och hänfördes. Under hela1856storavar
liv höll hansitt den skandinavistiska idén levande. Efter dödHazelius

tonades dock nordismen ned för Nordiska del.1901 museets
Under andra världskriget spelade Norden roll föråter storen

Nordiska och Skansen. Andreas LindblomStyresmannenmuseet
sade inför utställning kring de nordiska grannländerna de skulleatten

den oupplösligavisa kultursamhörigheten emellan. Lindblomoss
blev också ordförande för Svenska Professor Yrjö

taladeHirn Finlandskväll Finlands krigsmakt1940 atten om nu
beredd försvara denstår Finlands också denÖstra gränsen:att men

nordiska odlingens försvarsgräns". för regionMen gränsernavar en
skall beror naturligtvis ideologiska och sociala faktorer. Nazis-

i Sverige Nordiska och Lindblom för för-deterna museetangrep att
bigått de svenska stamfränderna bittra inför hotetärsom om en
snabbförfinskning och ...avsikten de nordistiska ochiäratt att
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finska förfennomaniserande ullstrumporna". Den östgränsen var
eftersom finnarnadem Nordensinte inte arier.östgräns, var rena

uppfattas NordistiskaNordiska kunde alltså museetmuseet som
folk-dag förs Norden fram med speciellregionåterI som en en

februarigemenskap. Nordiskt samarbete tidI irapporten om en ny
från Nordiska Ministerrådet första detmening1995 står attsom

värdegemenskap jfrnordiska samarbetet bygger genuin"en
kulturmiljövårdLindblom. Rådets Museikommittés broschyrI om

broschyrenskrivs det nordiska kulturarvet singularis.i I menarom
förutmärkande drag Nordens bebyggelse-att ett gemensamtman

utveckling gleshet och "ledmotiv ianonymitet. Dessutomär är ett
andliga materiella förmåga till värdeskapandenordbornas och en

långvarig kamp mellan bonden och skogen: Den män-ensamma
självförverkligandeniskans till övervinnasträvan att naturengenom

platsen har starkt danat speciell nordisk identitet. Musei-en
skall spela roll bevara ochkommittén i attatt stormenar museer en

förmedla detta nordiskagemensamma arv.
definieras utifrånviktigt skilja mellan regionenDet är att rentom

tekniska, geografiska och ekonomiska kriterier, eller regionenom
definieras utifrån känslan speciell regional gemenskap. vik-Ettav en

byggandet regional identitet bortse frånled regi-tigt i är att attav en
påhittad människor. skall objektifieras, förvandlas tillDenäronen av

befintlig människor tycker ochnaturlig vadregion, tän-oavsetten
Österbergker. dettaHistorikern långt igår såEva attresonemang

hon framstår den "naturliga iden-regionen inteatt sommenar om
Österbergtifikationen...faller projektet samman. 31.s.

regionala iden-leder till slutsatseninteResonemangen attovan
finns. de finnsfaktiskt leder bara till slutsatsentiteter inte De såatt

länge finns. Sundin skiljermängd människor depåstårstörre atten
fram och kon-mellan identitet organiskt,vuxitspontan enen som

hur den framstruerad, auktoriserad, identitet. blir dåFrågan växer
kanorganiskt respektive hur den konstrueras. Naturligtvis gemen-

utifrån naturförutsättningar ocherfarenheter näringarsammasamma
kan blilikheter. också liksomskapa region, nation,jagMen attmenar

självuppfyllande profetia. riktigt människorPåstår många att enen
regional identitet finns den verkligen.så uppstår

har erfarenheter olikheter mellan språk, mentalitetVi av vanor,
skilda landsdelar. vad hönan elleri DenFrågan är är ägget.somm.m.

självuppfyllande profetian finns byggddet regionatt en
förstärkeroch värderingar kan leda till att mangemensamma vanor

bland speciell dialekt, byggnads-bevarandet matvanor,annatav en
drag identifieras och renodlas varandestilar. sedanVissa såsom
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typiska för därför förväntasregionen inte minstatt man, museer,
Sedan härmar det finns eftersomså. mångagöraatt museetsom

det det riktiga regionala/ lokala kulturarvet. dettaPårepresenterar
alltmer självklar och "naturlig".regionensätt görs

Olika drag kan sedan lyftas fram grundval för skilda regionalasom
identiteter. studieobjektintressant vad lägger viktEtt är störstman
vid skapandet identitet religion, klassamhörighet,i mentalitet,av -
kultivering Staden exempel det sistnämnda.Wien Därär ettm.m.

framförhar allt stadens musikaliska lyfts fram, det finnssöner ett
Schubertmuseer, Beethovenmuseer,tvåMozartmuseum, två ett

Haydnmuseum för Brahms,minnesrum utöversamt ett ett stort
musikmuseum och utställningar kring kompositörer1997separata

Mahler och Zemlinsky, alla verksamma dessai Wien. Kringsom
gestalter byggs stolthet hemstaden och grund föröveren upp, en en

Wienidentitet".äkta tydligt stadensi inte turistbro-Detta minstär
schyrer. Valet dock självklart, vilket förefalla eftersomdet kaninteär

Österberg.har lyckats med det naturligf jfr Andragöraattman
alternativ för identitetsbygget funnits. Jämförhar med Paris som
också härbärgerat kompositörer, alls valt demintemånga stora men
för identitetsbygge. Chopin-, Berlioz- eller Debussymuseersitt lyser

frånvaro.helt med sin
fråga förviktig lokala och regionala identitetsbyggeEn museernas

alltså vilken identitet skall bygga, varför. konflikt-och olikaIär man
världen kan frågansituationer livsavgörande. Eftersomirunt om vara

dessa identiteter olika konstruerade har inte minstsätt är muse-
bättre förstå kulturarvets ochAttett storterna ansvar. museernas

roll regionala identitetsprocesser,i och kunna perspektivera dennaatt
roll, central demokratifråga för Eller bordemångaär en museer. vara
det

Identifiering och utnyttjande kulturarvav

musealiseringsprocessen-

Identifiering kulturarv och inkorporerandet dem med-i Våraav av
Vetanden och förpraktik kan kallas musealisering.i enklastevår Det

vad då med musealisering hamnarnågotär närsvaret som menas -
detta otillfredsställande inteMen är sägerettmuseum. svar som

vad händer.någonting egentligen Musealisering dessutomärom som
kan försigå utanfören process som museer.

Musealisering företeelse diskuteras flera museivetenskapligaisom
verk, Lowenthal och Walsh. Landsantikvarie LindvallKarint.ex.
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och kulturarvetvid konferensentill diskussionbidrog Museerna
Nordiska 1997.museet

kulturellt slagfält, därideologiskt ochalltid delMusealisering är etten av
definiera vadverksamheter strideroch olikaolika rätten attomgrupper

efemärt, ska bevaras,viktigt eller vadhistoria, vadvår ärär somsomsom
ska berättas.vad som

antalställasammanfattavillJag att ettresonemangen genom upp
fungerar kultur-leder tillhållpunkter den någotväg att somsom

vilket kan ske medkallas för musealisering,kanDenna processarv.
enskildaberättelser liksomföremål, traditioner,både minnen, av per-
funktionerviktigasteMusealiseringsprocessensellersoner grupper.

ar:

SymboliseringIdentifiering isolering
KodningBestämning Kontextbyte

Identifiering bestämning1
betraktaidentifiera och vadbestämmamåsteMan är värt attsom

kulturarv,Vad skall definieras ispeciellt bevaransvärt. såsomsomsom
för-bevaransvärda kulturarv,hav inteoändligt presumtiva ärett av

efterhandalltid finnsdet ihand givet, strävanäven nästan attenom
samhäl-Identifieringenförvandla till självklart sådant.valet ärett en

identifie-sällan fårolika maktfaktorer.lelig styrd Inteavprocess
form.organisatoriskringsprocessen egenen

Isolering kontextbyte2
kulturarvsbenåmnda företeelsendenföljd identifieringenEn är attav

påtagligt före-kontext.från ursprungligaisoleras Detsin är närmest
märkaflyttas till plats,teelsen såsom Men attett museum.en annan

ellerform isolering. byggnadocksåplats Ennågot är enut aven
Tillisolerats frånmed skyltar har också omgivning.märkt sinmiljö

blotta vetskapenkanmed dessa insignieroch ettattyttreutan om
bidramyndigheters övervakningoch underuppmärksammathus är

omkringliggandefrånmedvetande isolerasdet människorstill iatt
byggnader.

fleraIsoleringen kan ske plan:
geografiskaföreteelsen lyftskulturarvsförklarade sinDena ur

kan bliursprungliga platsvardagligt sinomgivning. Det ärsom
hamnaroch med det i vissamycket speciellt inågot att museer

fall tvärtom.

173



KULTURARVSINSTITUTIONERNA OCH DET DEMOKRATISKA ARVET

b Företeelsen låses tiden till speciell tidsrymd,i eller mindreen mer
lång. kan flera hundra gammalt husSå förår ståett representantsom
endast dagar, Dalarna.några såsom Ornässtugan i

Företeelsen förlorar sambandet med användning ochc sin sin
användare. bonde kan beskrivningenDe inyanser ettsom en ge av
redskap reduceras till formelartade beskrivningar läroböcker elleri av
museilärare. svenska fiolmusiken blev efter sekelskiftetsDen musea-
liseringsprocess till helt vad dennågot varit i sinänannat
ursprungliga funktion logarnasi ungdomsgäng.

Symbolisering kodning3
isolerade företeelsenDen symbolisk betydelse, den omkodasges en

till betyda helt eller delvis vad den gjordenågot i sittänatt annat
ursprungliga sammanhang. musealiseras kodas till bliDet attsom om
bärare speciell samtida betydelse, utifrån samtida värde-av en en
ringsgrund. kan föri symbol den kultu-Bron Mostar stå som egna

vilja till överlevnad. från ideologisk utgångspunktMenrens en annan
bron symbol för artfrämmande kultur det landet.står isom en egna

Arbetarrörelsens fanor symboliserade länge folklig pionjärandaen
skapat välfärdssamhälle. dag riskerar de omkodas tillvårt Isom att

uttryck för lite arbetarrörelsebyråkrati.naiv slutliga måletDet ien
det kulturella slagfält LindvallKarin kunnaär attresonerar om
bestämma vad kulturarvet skall symbolisera samtiden och framti-i i
den. symbolisering olika företeelser kan sedanDen styraman ger
identifieringen kulturarv. Symboliseringen spelar alltsåav nya en
mycket central roll musealiseringsprocessen,i starkt beroende av
samhällets dominanta värderingar. Modellen musealiseringspro-av

bör därför skrivas här:såcessen

Symbolisering Identifiering Isolering Symbolisering Identifiering...
bestämning kontextbyte kodning

Museerna och publiken
har främst handlat identifiera, bevaraResonemangen ochattovan om

koda kulturarv. viktig demokratifråga vilka harMen ären annan som
tillgång till kulturarvet. relativt fåtaliga publikundersökningarDe

svenska detgjorts medelklassvisar majoritetärattsom museer en
och högre utbildade besöker ocksåDet ärpersoner som museer. van-
ligare barnfamiljer och äldre ungdomar degår omänatt museer

skolan.inte via förmodligen förhållandetgår delarDetta iär stora av
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bredd dendemokratifråga dåvästvärlden. En störreär att en
skäl besökerpublik olika museer.som av

skall ha tillgångpubliken delshandlar detdelFör attommuseers
kulturar-tolkningarutställningarsamlingar, delstill via mötaatt av

för legiti-vad kan kallainledningen diskuteradesI museernasvet.
verksamheten kan kommakulturarvsbevarande idenmitetskris att-

attrak-Eventuellt kanden förmedlande.tillmotsättning göramuseer
den till-dånuvarande budgetar,utställningar måsteinomtivare men

begränsade skallfrågan ställas:spetsade när är museernaresurserna -
marknadsföringochmedel utställningarlägga sina även omavmer

detoch vårda kulturarv Främjarbekostnad samladet sker attav
funktiondemokratiskamuseernas

förhållande till publikenpåverkarmotsägelseEn museernassom
sidan behovetbildningsuppgiften och den andrasidan ååär attavena

och bild-museiutredningensvenskadra mycket publik. MinneDen
mycket starkt.bildningsfunktionenbetonade Dettaning 1994 upp-

liktydigt medBildning dockskattades intemånga är ettmuseer.
för-handlarallmänhet. Bildningkunskapsinhämtande i största om

sammanhangdettagenomtänkt budskap.medlandet I är natur-ettav
viktigtoch värderingardemokratiskaligtvis bildning i är ettnormer

förmedla,skalltill vilka budskapställningmål. Vi måste ta museer
harkulturarv inteoch detta val självklart.inte Somär automa-sagt -

fylla sådan.kulturarv kandemokratisk funktion,tiskt enmenen
materialskallvanlig idé sårelativtEn är ettpresenteraatt museer

ställning.publiken själv kanmöjligt,"objektivt Menså taattsom
finns värderingareller omedvetetidén svårgenomförbar. Medvetetär

kulturarvsymboliseringen detidentifikationen ochbakom både av
med hursedanhängervisas Detta sammansom resonemangupp.

hur hög gradpubliken.och hur deutställningar byggs Itas emot av
professionella kul-deanalysera det deåskådare självakan Omser

andrakommertolkar det ställsturarvsarbetarna inte så attut,som
straffredskap tolkasutställdadet dem. Skalltolka t.ex. som expo-

eller exempelslapphänt lagstiftningmindre ettnenter somav en
jämför strafflagsdebattenstrafftänkande i USAförlegat Menar

demokratiskabildandemedallvar museernasresonemangen om
tolkningarställning mellan olikaocksåfunktion måste ta avmuseer

utställningar.kulturarvet, inte minst i
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Villkor för demokratiskamuseernas
funktion

Ideologier och värderingar kulturarvsarbetet kani bli tydliga först
samhälleliga faktorer och kräversig ställningstagan-när tränger

den. Striderna det forna Jugoslavieni exempel redanjag berört.är ett
Ideologier kan också bli tydligare utomstående kodar kultur-när ens

Skansen besöktes nazistiska kul-1941sätt, närett nyttarv som av
Brusseler konstateradesZeitung svenskar alltförI ärturreportrar. att

påverkade det skadliga från och den moderna1789arvetav typenav
demokrati. lösningen för svenskarna tillMen Skansenav attvar-

och kulturhistorien.

Samtidigt det förlätt svenskarnajustså påminna sig sinvore att egen
äldsta demokratiska ordning fanns redan förelångt franska revolu-som

och aldrigtionen hade haft behov de främmande idé-som att antagaav
den tygellösa åsiktskampen alla alla. storstadensIerna om mot ome-

delbara närhet kan med eftertryckligt detvåra ögonegna attse
folklivetsvenska klarast kommer till uttryck gamla nordiskai sin bon-

dekultur. Därvid skapare bara etnologerinte likaminstmuseets utanvar
mycket pedagoger. Brüsseler Zeitung 21/2 1941

helt symbolladdningDetta kulturarvet Skansen änvar en annan av
denvad överväldigande majoriteten svenskar det.gav

grundläggande villkor för demokratiska funktionEtt museernas
alltså kunskapen och förmågan synliggöra och problematiseraär att

objektifieringar och och ifrågasättastereotypiseringar, modebe-att
deninom verksamheten exempelvis kulturarv ochgrepp egna som

identitet. museianställdas utbildning ochDe därförträning är cen-
tral. grundläggande kunskapstriangelDen borde byggas försom
museianställda föroch forskningsinstitutioner är:museer som

Kulturhistoria Samtiden
Samlingarna Dokumentation

Materiella kulturprodukter Metod- och teoriutveckling

å 7Museivetenskap
Musealiseringsprocessen

Egna samhällsrollen.
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folke-Ideologi og
eitbibliotekpolitikk -

demokratispørsmål

VestheimGeir

gjennomførtearbeidartikkelen eitfor denneBakgrunnen større eger
fråfolkebibliotekpolitikknorsk 30-handlafor siaår omog somnoen

for dennematerialetsjølv90-talet.midtenfram til Menåra omavog
det dreiarproblemstillinganedeifråhentastudien Noreg, somerer
spørsmåladessehevdevilkarakter.fellesnordiske Ja, ategavseg om,

handlartid. Djupastlandindustrialiserte i våraktuelle i settmangeer
kortsiktigerelativtskalfolkebiblioteka primxrtdet ogteneom
demokratibygg-skaldeiellerinstrumentelle veranytteomsyn, om

formidlemedperspektivlengre åarbeider i eitande institusjonar som
samfunnsborgarane.tilopplysningdagsaktuellbringekulturarven og

sosial-"denunderFolkebibliotekpolitikk
orden"demokratiske

Folke-kallanemndtilbake: Eiførst eitLa vartsomstegtameg
inorske regjeringadennedopplysningsnemnda vart sett avog som

folkeopplysningspolitikknorskkoordinereforgjekk inn å1934, over
nemnda,frå denneInnstillingafeltet.kulturpolitiskedetheile saman

bibliotek-etableringa Statensbiblioteklova iførstedenmed 1935, av
tilopplysningsarbeid i 30-åra,arbeidarrørsla sittskole i 1940 vartog

erfarin-sosialeøkonomiskemed dystreperiodeeinslutten ogmot av
politisk klima-økonomiskbod eitperioden bar ogomogmengar,

kulturpolitikkenstatligemed denArbeidetskifte positiv retning.i og
medvelferdspolitikken gjortdelfolkebibliotekpolitikken vartavsom

framstegstruaframtida. Kulturoptimismenoptimisme ogtruog
underlivevekt til nåverdskrigenførsteførfrå tida att, nyevart men
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perspektiv: sosialeDen ingeniørkunsten ha nådd framå tilsyntest
eit stadium med den keynesianske blandingsøkonomien dennytt og
sosialdemokratiske planleggingsstaten fremstedei reiskapanesom
for skapa sosial velferd.å dei skandinaviskeI landa dei partipoli-vart
tiske konfliktane dempa ned slutten 30-talet, dei sosial-mot av og
demokratiske stod forpartia politisk stabilitet både fordi dei kunne
danne stabile regjeringar, fordi dei hadde moderert ideolo-men og
gien godtsin, organiserte, samarbeidde fagrørslamed heldtvar og
orden i eigne rekker.

For DanmarkNoreg krigsåra sjølvsagt1940-45og vart unn-
takstid, kampen okkupasjonsmakta, suspensjonen deimen mot av
demokratiske striden for greieå gjennom krigskvar-rettane og seg
dagen, skapte alle falli ikkje mindre offfentlig seerlig statligtru og
styring. nokså fortOg krigen korn både Danmark tilNoregetter og

likneå Sverige, ikkje hadde okkupert.vori Med andremye som
ord det tilsåg den strukturelle likskapen mellom dei skandina-ut at
viske landa hadde overlevd krigen "den sosialdemokratiskeatog
orden Furre slutten1991 hadde lagt30-åra for,som av grunnen
utvikla for fullt dei første tiåra krigen. fråperiodenIseg tre etter

fram midten1935 kan det60-åra gode til åmotog av vera grunnar
legge vekt kontinuitet politikkeni mindrei grad krigsåraog
markere skilje.eit bibliotekpolitikkenFor delsin det all til åer grunn
legge vekt kontinuitet meir brott.enn

Når ein samanfattande skal karakteriseremåte samfunns-eg og
kultursituasjonen dennei optimistiske vekstperioden, vil leggeeg
vekt forhold:tre

forholdetDet eine dei sosiale institusjonane deni nordiskeater
samfunnsformasjonen f.eks. familien, vennekretsen nabolaget,og
skolen, religionen, kulturlivet idretten hadde relativein stabilitetog

fungerte med bakgrunn i ein tradisjon frånormativ generasjonaneog
før framleis intakt. Enkeltindividet enda ikkje frisettsom var var
frå sosiale institusjonelle bindingar, det gjaldt allenormer og og sam-
funnslag ikkje arbeidarklassen,minst hadde samhald ideo-som som-
logisk grunnverdi.

andreDet den samfunnsmessige basisen den politiskeater -
institusjonen, samfunnsøkonomien, klasseforholdarettsapparatet, -til ha funnisåg formå der dei ulike delane ferdi med falleåut var

plass. Velferdspolitikken, det ideologiske fellesprosjektet,store
skulle forgarantist alle fekk fellesgodameir før. Ogvera at av enn
sjølv det tok tid før alle fekk det dei hadde krav eksistertepå, detom
ein visjon samfunnet ein idealtilstand. Folk aksep-atom naerma seg

"eitfomuftig /øerredømme einfomujctig Skjervheimstatterte 1992og
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med Ville komma.reknaflestedeigode livetfor detgrunnlagsom
samfunnrettferdigtrudde eitforholdetpsykologiskeDet at mange

sjølvframoverfolk heldt sågrekkevidde, gjordeinnanfor utat ogvar
skulle bøtast på.framleisdet urett sommyevarom

sub-folkteoribygger eintredje mittdetOg atompoenget
samanhenganderelativtlevdedeiverdaopplevde denjektivt ogsom

stodnaboskapet ivennekretsen,familielivet,Livsverdaintegrert.
yrkeslivet,systemverda iiskjedde imed detsamspeleit som

tidligeSxrlig denorganisasjonslivet. ilokaledetlokalpolitikken og
laghos breielevandesubjektivtklassekjenslaperiodenfasen avvarav

skjeddeidentitetsskapingagruppebaserteindividuellefolket. Den og
kontrollerbare.synlige,bådeinnanfor ogavgrensavarsomrammer

tidtotalitet,meiningsfullfram einstod forSamtida sommange
innebygderealisert. Deienda ikkjepotensialemed eit varstort som

til haoverflata åsivilisasjonenmoderne sågdenimotsetningane ut
høgare nivå.eiti eingått synteseopp

vel-sosialdemokratiskedentildetnokParadoksalt såg atut
med realisereferdlandaskandinaviske i ådeiferdspolitikken i var

70071667,hundreåret,tidligideal frå iFordsHenry type soma new
deikonsumerefritid tilnokhadde ånok masse-tente ogpengar

stadigsendearbeidde ihanfabrikkaneproduserte utvarene som
einEtterkrigssamfunnetmengder 1989.Harvey prega avvarstørre

fagrørslakapitalenden privatemellommaktbalanse varogogstaten,
planleg-rasjonellkompromissingbygdesamfunnsform ogsom

vel-blandingsøkonomiensosialdemokratiskeging. Den og
modernedetstod forferdspolitikken i 50-60-åra sam-sommange

moderneidealet denilevandegjeringhøgstefunnet i potens, av
fridom,individuellmellomharmonisk balansemed einhumanismen

Daviddemokrati. 1989Harveysamfunnsmessig styring poeng-og
alle livs-kapitalismen greip innfasedette iein ogsomatterer var
økono-samanhengandeskapte eitsamfunnsområde systern avog

bindingar.kulturellesosialemiske, og
idebygde einsamfunnsformasjonen"oppstigande"Denne om

detfellesprosjekt,fellesverdiarfanstdet at var sam-store ogogat
fellesverdianefor dessesørgjeåfunnsinstitusjonane oppgåve at

ideo-dannatankegangenvelferdspolitisketil gode.alle Denkorn
for dis-forteljing"overbygninglogisk stor rettesnorsom gavog

fellesgoda.tribusjonen av
folkebibliotekautforma forslik hanFolkeopplysningstanken vart

tillegitimitetbådefram til30-talet 60-åra,midtenfrå oggavogav
kom der-Velferdspolitikken.Folkebibliotekpolitikkenformavart av
dettefellesprosjektet.kulturpolitiske Idetdelblifor til einå per-av
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spektivet forskjellen mellom den nasjonalliberale sosialli-ogvar
berale den sosialdemokratiske tradisjonen folkebibliotekpoli-iog
tikken i ein samfunneit derInyansar mønsteret større vev.

deii sosiale institusjonane deii kulturelle poli-normsystema og og
tiske institusjonane framleis relativt intakte, fanst det ein verdi-var
messig ein intellektuell infrastruktur folkeopplysningsideenog som
kunne inn folkeopplysningslinjaDen bibliotekpolitik-passe som
ken følgde dennei perioden, tok først fremst sikte det Larsog
Arvidson 1992 medborgarbildning, skulle gjeranemner som som
samfunnsmedlemmene til opplyste kompetente borgarar. fallDetog

med den allmenne kulturpolitiske optimismen tida.isaman
politiske,Dei sosiale økonomiske forholda under perioden forog

den sosialdemokratiske orden" forgunstige konsensusdanning ivar
dei nordiske landa. Ein viss grad konsensus nødvendig i eitav er sam-
funn der skalein gjennomføre fellesprosjekt, norsk folke-istore og
bibliotekpolitikk kulturpolitikk dennei perioden kom detteog svaert
klart til uttrykk, kanskje klarare område. Framenn noe anna mot
midten 60-talet kulturpolitikken ikkje eit omstridd ideologiskav var
spørsmål den offentligei debatten, heller eit spørsmålmen om res-

organisering distribusjon. råddeDet kulturpolitiskeinsursar, og
borgfred. Slik det bibliotekpolitikken.ivar og

hundreårI vårt det først fremst dei nasjonalliberale med til-er og
knyting til det politiske folkerørslene arbeidarrørslasentrum, og som
har folkeopplysningstankengjort til kjerneelement kultur-i bibli-og
otekpolitikken. Sjølv dei nasjonalliberale sosialdemokrataneom og
hadde ulike mål for folkeopplysningsarbeidet bib-noe og
liotekpolitikken, stod dei likevel innanfor biblio-einrammene av
tekpolitisk konsensus, dei samde folkebibliotekte-og var atom

burde integrerast i eit samla kulturtilbod frå velferdsstaten.nestene
midtenFram 60-talet dei samde innhaldet folke-imot av var og om

bibliotektenestene, det den nasjonale einskapskulturenvar som
skulle bringast til folket. skjeddeDette samtidig med folke-ut at
rørslene, saerlig arbeidarrørsla, ein viktig maktfaktor.og vart

Staffan Larsson peiker1995 det historisk har vori einat sett
påfallande parallellitet mellom framveksten folkeopplysningaav og
auka makt for folket. Under den sosialdemokratiske orden nådde
folkeopplysningstanken bibliotekpolitikkeni ein sterkare posisjon

Folkeopplysningstanken ein delintegert denenn noen gong. var av
dominerande ideologien samfunnet,i verken folkebiblioteka ellerog
dei etablerte folkopplysningsorganisasjonane hadde behov for radi-
kale samfunnsforandringar. folkeopplysningsrørslaEttersom ikkje
kjende behov for utfordre makta,å imot sjølv hadde behovtvertmen
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folke-homaktposisjonenideologiskedenfor legitimereå vartvar
kritiske tilmindrefolkebibliotekpolitikaraneopplysningsrørsla og

Folkeopplysningsarbeidetinnanfor.fungertesamfunnet deidet Vart
bin-sterkdet skaptestatsbudsjettet,innslagfastkvart eitetter

standmedbegynne ikom tilFolkeopplysninga åstatsmakta.tilding
tvetydigfekk kvart eitbehov,lokale initiativ etter ogmenetter og

Ogmaktinstansar 1995.sentrale Gustavssonforhold tilkomplekst
tokfolkebibliotekafolkeopplysningaden delen Vartseg av,somav

folke-talaherkan altsåstatsmakta. Einialler sterkast integrert atom
ideenkvartfolket,disiplinerteopplysningsgstanken etter somog

indretil dreie eindetetablerte, komdet åiintegrert omsegogvart
sjølvdisiplinideologiskinnanfor kollektivet, einsjølvdisiplin utan

forandringarsosiale 1995.ordna Larssonlegitimertetvang som

oljealderFolkebibliotekpolitikk, og
nyliberalisme

ideologiskøkonomiskbeskriveskalfølgjandedetI pers-ogeg
for bib-konsekvensarfekkpektivforskyving i 80-åra70- og som

landanordiskeandrefrå deiherskildeliotekpolitikken. Noreg utseg
tiltilskott nasjo-fekkoljenasjon eitfordi einNoreg vart og

samfunnsutviklingatendensielle trekka ideinaløkonomien, men
eller frålandanordiskefrå dei andrelikevel ikkjeskilde myeseg -

skuld.saksfor denvelferdsstatar,vesteuropeiskeandre
fleirtalet Stortingetdet reineArbeidarpartiet mistanorskeDet

regjeringsmakta tilmedsittandevalet i 1961, augustvartetter men
mis-tokborgarlige siaførste regjeringada den 19351963, etterover

parlamenta-Bay-saka. eitArbeidarpartiet Kings Hotillit i vartmot
borgarligedeifekkstortingsvaletved i 1965risk intermesso, men

sosialdemokratiskeregjeringsmakt.sikkerfleirtal Detpartia reint og
teikndette eittredveregjeringsmonopolet broti år,etter varvart og

sjølvsagd.ikkje lengersosialdemokratiske orden så"den varat
forbåde frå høgremed kritikkpolitiskeDen venstreoguroa

detendringarstrukturelle itidervarslaArbeidarpartiet, ognye
kansluttensamfunnet 60-åranorskemoderne DetNoreg. mot av
vekstøkonomiskovergangstid. Detframstillast avvar pregasom

kulturelttil kritikk,kimendet bar isosial utjamning, segogmenog
dvs.samfunnsformasjonen,"omorganisering"oppbrot avavog

Engelstadøsterbergsosiale institusjonanedeistrukturane i og
olje-Noreggjekk vidare 70-årai 80-åra:Prosessen 70-1995. gavog

oljeengasjementetnorsketurbulens.økonomisk Detmen ogpengar,
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gjorde landet enda avhengigmeir internasjonal økonomi før.av enn
politiskeDen kritikken frå venstresida den sentraliserteretta motseg

styringsstrukturen folkestyret.utvatning Utfallet EF-stridenog av av
i detviste let1972 gjera mobilisereå grasrotrørsle detat seg mot
sentraliserte maktapparatet deni sosialdemokratiske vekststaten.
Djupare dette reaksjonein erfaringarnegative ved densett var mot
moderniseringsprosessen landet hadde gjennomgått midtensiasom

30-talet. Sentraliseringsfilosofien frå dei første tiåra krigento etter
motstand. Kvinnene organiserte Oppildna sigeren i EF-møtte seg. av

kampen bygdenereiste krav overfor Høgresida politik-inye staten.
ken offensiven med kritikk veksten dei offentligeivar og mot
budsjetta dei offentlige reguleringane.motog

Ved valet fekki Arbeidarpartiet1969 °/o46,5 Høgrerøystene,av
°/o. i 1981-valet forholdet18,8 Men Arbeidarpartiet fekkatvar
°/o Høgre37,2 i forholdet°/o. Og31,7 mellom dei1989og var to par-

tia %34,3 °/o. ekstremtDet liberalistiske22,2 Fram-mot nye og
stegspartiet etablerte Stortinget deni perioden fekk iseg same og

3%1989 1 Partiet ved dette valet båderøystene.av størrevar enn
Kristeleg Folkeparti, Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti.og

trekker framEg desse fortala vise det politiskeå bildet forandraat
radikalt i politiske forandringaSO-åra. Den70- hangseg og nøye

med strukturendringar det norskei samfunnet. Utdan-saman
ningseksplosjonen sterkein vekst mellomklasseyrkai eit viktigog er
aspekt. Offentlige private fekk stadig betydning,tenesterog større
saerlig datateknologien fekk gjennomslag i Ein vek-80-åra.etter at
sande kritikk sterk statsmakt statlig kommunalt byråkratimot og og
førte til krav reformer den offentligei forvaltninga ofteom -
grunnlag organisasjonsteori bygde amerikanske erfaringar.av som

kommunaneStaten gjekk rekkeinn i forvaltningsreformer medog
nyliberalistisk tilsnitt. har omtala denneMange for-prosessen som

velferdsstaten,vitring der dei fellestiltaka finansi-av store vartsom
skattesetelen avløyste lausslept jappeøkonomierte over vart av og

tendensar til privatisering samfunnsoppgåvene.av
Velferdspolitikken har fått kraftige lakken.riper i det gjeldOg i

dei fleste vesteuropeiske industrisamfunn, dei skandinaviskeimen
landa har det ekstravori godt synlig fordi den sosialdemo-nettopp
kratiske velferdspolitikken lenge framtredandeså underogsåvar -
borgarlige regjeringar.

frå sluttenMen 60-talet framover til dag hari gradvis fåttav og
politiskeit klimaskifte stikk djupt femner vidt. Perioden kansom og

karakteriserast oppbrotstid, kulturelt politisk. Dei gamlesom og
gode sanningane ikkje lenger sjølvsagde, heller ikkjeså kultur-ier og
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folkebibliotekpolitikken.
med debattenoppbrotetbegynte ibibliotekpolitikken 60-åraI om

detfor skjønnlitteratur,innkjøpsordningakulturfondNorsk ogog
kulturpolitikken iden 70-åra. Menstridenført Vidare i nyeomvart

det ingendesse debattanevil ipresisere partane somavat vareg
bib-kultur-velferdspolitiske iprinsippaforlate deiønskte å og

burdekulturgoda nåprinsipiell semjeliotekpolitikken. Det atomvar
kulturkva slags variantdet usemjetil alle,fram somavommen var

meddanningskulturenztradisjonelledenskulle prioriterast, enten
deltakarorientertedesentrale,eller denkvalitetkunstnariskvekt

sosiale pla-detfremst lågførstverdienaktivitetskulturen der og
vel-det moderneinnanforlikevellågusemjaDenne avrammenenet.

sosialdemokratiskefram "denboriferdsprosjektet vart avsom
nok ulike,kulturideologiartilknyttaorden. H0 rett varto somvar

opplys-modernedenfelleshadde likevel idei rotmen
oppfatningarulikefremstførst iForskjellane lågningstradisjonen. og

ideologiarfolket.forkulturen Somden "bestekva ogvarsomav
dialogiskkvarandre i eitstod deibibliotekpolitiske strategiar mot

dialogikken deniskildrarslik Edgar Morinforhold 1987 vesteuro-
ved sjølvespørsmålstilte ikkjedeikulturkretsen,peiske grunn-men

hevdastridendennefelles kulturarv.formidle Idet einverdien åav
deinasjonaledet nivået,skulle prioriterebibliotekfolk ein mensat

lokaledet nivået.vektville leggekulturpolitikarane"nye mest
kulturpolitik-denihuga tilhengaranedeisjølv ikkjeMen nyemest av

deikulturen,nasjonaledeneinskapskulturenkasteken ville ogut og
prinsippetfolkeopplysningsstrategiengamleforsvara den ettersom

lokalhevda ikkjekulturen",demokratisering amatør-at ogavom
verdilaus.aktivitetskultur var

Å foruttrykkeitkulturpolitikken itolke den 70-åra somnye
kvali-dermedprosjekt eitanti-moderneforteljingar i eitsmå og

oppfatning mis-forstand,fundamental mioppbrot itativt etterer
kultur-denfram underheldtforteljinganeforståing. Dei "store nye

haddekulturpolitikkenvilkår.underpolitikken, Den nyenyemen
enkelt-for"balansearbeidet"identitetssøkandedetføresetnad atsom

innanforskje insti-skulleNielsensosiale 1993individet grupperog
ikkjelokalsamfunnet,sfaeren identusjonelle i private ogrammer

fråimpulsarfolk skulle kunne imotforførebuingminst taatsom
motstand"indredannastskulle det einSamtidigeinskapskulturen.

industrikulturen.moderne Dendendelenspekulativeden nyeavmot
for-samfmmdimensjonanederforførutsettekulturpolitikken atog

folks livforstrukturelleinstitusjonelledeistått ogrammeneogsom
meiningsberandebetydnings-subjektivedenforståttkultur ogsom
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dimensjonen livet skullei utviklast i samanheng.naer
Alt dette teikn framleis heldt fastein forestillingaater om

samanhengande kulturtradisjonar, vil derfor hellerstørre og og eg
tolke den desentraliserte kulturpolitikken tilpassing til eitsom nytt
utviklingsstadium deni moderne samfunnsformasjonen. biblio-Når
tekarane korn kollisjonskurs med den kulturpolitikken,nye var
det fordi dei bundne til kulturpolitiskein modell hadde festevar som

samfunni eit ferd medi brytast med den fordi-Brotetsom var opp.
stiske samfunnstypen dei bibliotekpolitiske følgjene det,og av er

for dette avsnittettemaet resten av
"fordistiske"Den produksjons- konsumpsjonsmodellen bygdeog

prinsippa masseproduksjon skala,i langsiktig planlegging,om stor
Standardisering, regulering, optimal maktbalanse mellom kapitalstat,

arbeid stabile sosiale, politiske kulturelle omgivelsar. Denneog og og
produksjons- konsumpsjonsmodellen fungerte lenge detsåog var
mulig ekspandere ledigeå verdsmarknader, da desse markna-men
dene dei amerikanske, vesteuropeiske japanskevart metta av stor-og
industriane, oppstod marknadsproblem.eit den rigideOg alliansen

storkapital, mektige fagforeiningar mektige "fordis-av statarog som
hadde skapt,men" meistra ikkje denne utfordringa.

underDet slike forhold tidlig 70-talet omstruktureringaVar at
den internasjonale kapitalismen begynte skyte fart for alvor,åav og

dette voks ein produksjons- konsumpsjonsmodellut av nye og som
samfunnsgeografen David kallar flexibleHarvey 1989 accumulation:

flexibility"It with labour labourrests on respect to processes, mar-
kets, products, and of karakteristiskeconsumption.4 Detpatterns
ved denne modellen han har skapt produksjonssektorar,ater nye nye
finansieringsmåtar, marknader omfattande fornyingar innan-nye og
for teknologi organisasjon. har fåttStaten ein svekka posisjon,og

bl.a. kjem til uttrykk desentraliseringi statsmakt. sterkeDeisom av
fagforeiningane dei fabrikkane under "fordismen" har måttastore
vike for individualisme deii tenesteproduserande verksemdenestørre
under for fleksibel akkumulasj0n".5systemet

kulturelleDet motstykket til denne økonomiske modellen skild-
slikei vendingar:Harveyrar

The relatively stable aesthetic of Fordist modernism has given alltoway
the ferment, instability, and fleeting qualities of postmodernist aesthe-a

thattic celebrates difference, ephemerality, spectacle, fashion, and the
commodification of cultural formsf

vedgår detHarvey vanskelig korleiså vise kva hold-i gradat er og
til politikkningar kultur har skifta pakt med transformasjoneniog
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fram"fleksibel tilpassing", ein teori"fordisme" tilfrå atset ommen
industrilanda har skjeddvestligedet deii

hegemo-values, thatandshift from the collectivegeneral werenormsa
other socialandworking-classleast organizationsnic movementsat

indivi-towards much competitivethethe and 19605,19505 morea
entrepreneurial culture that hascentral valuedualism the in pene-anas

lifewalks oftrated many

dis-kanbibliotekpolitiske debattenfrå denEnkelte 1970ettertema
stilt kritiskesamfunn der detperspektivet.dette eitkuterast i I vart

detvelferdsstaten,konstituertespørsmål til dei ideologiane vartsom
haddekulturelle forteljingarvanskelig å nettopppresentere som

forteljinganedessevelferdspolitikken. Eilegitimert den varavsame
sideviktigUtdanningseksplosjonen,folkeopplysningstradisjonen.

paradok-velferdssamfunna, underminertestrukturendringaneved i
bibliotekpolitikken.folkeopplysningsargumentet i Nårsalt nok sta-

formelleller fekkkom skolebenkendelar folketdig større av
goddet medvaksenopplxringstiltak, kunneutdanning gjennom

for folkeopplysningbehov idet ikkje lengerhevdast tra-at vargrunn
tilhadde før alternativFolkeopplysninga vori eindisjonell form. Veg

til formellfekk tilgangikkjekunnskap for dei sosiale somgruppene
gradvis tilVaksenopplaeringa kornfolkeskolen. åutdanning ut over

folkeopplysningsarbeidet,tidligaredelar det ogoverta store av
arbeidet sitt.nytteorienterte i Der-studieorganisasjonane meirvart

formal-dei tilby kursskulle konkurrere,dei måtte som gavsom
kompetanse.

denopplaeringstilbodaendringa utdannings-denne iDet ogvar
"folke-påverkaav. Nemningafolkebiblioteklovanorske 1971 vartav

folkebi-innebar detSamtidigborte lovteksten.opplysning" i atvart
fekkencyklopedisk danningutvikling derblioteklova tilpassa seg

samfunnsborgaropplysningframforprioritet og person-
ligdomsutvikling 1994.Båtnes

dei skullefolkebiblioteka innretteforslagord iEit 70-åra atvar
folke-utdanningssamfunnet, dendetetter gongen varognyeseg
diskutertinnanfor vaksenopplxring eitbiblioteka sine oppgåver mye

folkebiblioteketførste halvparten 90-åra80-åraI møttetema. avog
del ekspan-utdanning.innanfor høgare Einfor alvor eksplosjonen av

undervisnings-desentralisertelåginnanfor høgare utdanning isjonen
jobb, desseved sidafor folk studerte eintilbod stu-nyeogavsom

ved denbiblioteket institusjo-daglig ikkje kunnedentane, til nåsom
folkebiblioteketved, oppsøkte detdei studentar naermastevarnen

konfron-folkebiblioteka til blifaglitteratur. Slik kom ifor låne åå
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med kravet individuelt tilpassa einterte tenester,om typeog ny res-
surskrevande formålsrasjonell bibliotekbrukar dukka Vest-og opp
heim forventningane1992. Og individuelt tilpassanettopp om

frå medvitne brukarar viser fleksibilitetprinsippettenester at om og
fekk folkebiblioteka.innpass i "fordistiske" kultur-Den
formidlingsstrategien med utgangspunkt folkeopplysningstra-i
disjonen under "den sosialdemokratiske orden", vart av mange
bibliotekfeltet oppfatta gammaldags, folkebibliotekpoli-isom og
tikken folkeopplysningsargumentet borte frå dei statlige poli-vart
tikkdokumenta. Ideologisk dette forskyving frå kollektivevar nor-

verdiar til konkurranseorientert individualisme, imer og essensen
den seinmoderne samfunnsmodellen for "fleksibel tilpassing".

samfunnsforskarar kulturanalytikararMange har dei seinare åraog
frisettinga"vori den individer frå tradisjonelleiopptatt av av normer

sosiale institusjonar tidligare skapte binding mellomtettsom sam-
funn, individ kultur. Tidligare førstdet fremst intellektuelleog var og

kunstnarar søkte slik form for lausriving forhold til bin-iog som
dande tradisjonar, det med deninormer og og var samsvar roman-
tiske kunstnaren den intellektuelle outsidarar detimyten om og som
gode selskap. deii harseinare tiåra den kulturelle "frisettingaMen

individet, med god hjelp frå moderne media, spreidd tilvortiav store
delar folket, dermed det utfordring for samfunnetvortiav og av
heilt andre dimensjonar. Ideologien bak fenomenet fleksibel tilpas-
sing under tildrivet til søke alternative identifiseringaråstøttar opp

referansar til dei dei tradisjonelle forinstitusjonaneog som norm-
danning kan tilby. den moderne medieverda individet denI står i situ-

det kanasjonen "velja" identitetå sin eigensetta saman"at
grunnlag internasjonal livsstilsmarknad.ein Henrik Niel-Kaareav

dette fenomenet1993 den kulturelle modernise-sen nemner som
fullbyrdelse skildrarrings det ekstremt utslageit dei djup-og som av

strukturelle endringane den moderne samfunnsformasjonen.i Han
framstiller det altså ikkje "postmodernisme", deisom men som nye
livsvilkåra innanfor det moderne samfunnet:

Kulturelle opbrud den normalitet, tendentielt omfatter alleer nye som
klasser lag, åldersgrupper, kombinationi med den forceredeog etc., og
internationale aftegnerintegration der hermed den kulturelleseg
front fremtidsperspektiv, hvor pluralitet livs- kulturformeret en av og
spiller sammen

oppbrotskulturenDen skaper det kulturelt frisette menneskernye
skal søke identiteten sin i ein uoversiktlig røyndomsom prega av
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individuelle behov Gleerupnåtidstenking tilfredsstillelseog av
1991.

frisetting overførast til kul-dristigheit kanMed litt teorien om
handlardet slaget denne artikelenturpolitiske Påom.prosessar av

stigande gradfeltet har institusjonelle do/esadet sosiale bibliotek i
innanfor fel-frå dei heterodoksefor forvitring eller åtakvorti utsette

harfeltet. detfrå dei har utkanteneller helst vori i Ogtet, avsom
ville haalternative perspektiv voridet mulig lanseregjort å som umu-

orden". Diskusjonenunder "den sosialdemokratiske gratis-lige om
mald.eksempel:kanseinare St.prinsippet i I80-åra teneog som

Kulturpoliti/e/efor sådde Arbeidarpartiet198013741981-8223nr.
folkebibliotekahaldetvil det mulig gratisprinsippet i nåråvarom
først fremstden dreia detdet gjaldt media, seg og omnye og gongen

sosialdemokratiskhistoriskvideo. ein ironiDet at nettoppvar
forførste ved detteskulle den til rokke prinsippet,regjering åvera

flaggsak for Arbeidarpartietbibliotekpolitisk igratisprinsippet var
skjeddefor sosialdemokratiske orden". dette iperioden "den Men

bort frå deiArbeidarpartietdet tidspunktet1981, Vegvarog
for brukenyliberalistisk Ellerideala gjekk retning.tidligare i åsine og

"fordismenferd med forlateterminologien til Partiet i åHarvey: var
fleksibel tilpassing.tilpasse prinsippetog seg om

strukturell tendensderfor logisk med ieiniDet og samsvarvar
fråtok hanskenkulturstatsråd fråtida det ein Høgreat som oppvar

bibliotekpolitiske debatten.han fram denArbeidarpartiet kasta i Iog
bundi til dennokdenne saka det Stortinget meirviste rett at varseg

delvistradisjonen det kanopplysningspolitiske regjeringa, menenn
frå parlamentariskforklarast gratisprinsippetein situasjon: Daut ny

Arbeidarpartiettil debatt i opposi-i Stortinget i 1985, varvar oppe
derforfor kunneArbeidarpartietsjon. Representantane argumentere

framlegg Høgre-sak.sitt reinregjeringamot som
endre grunnholdningar blant aktøranenormalt lang tid åDet tar

denprofesjonsfelt, bibliotekfeltet ikkje unnatak.eit Ier noeog
bibli-bibliotekpolitisk frisetting blant norskekan talagrad om

forlateMotstandenhar det langsamotekarar, åvori ein motprosess.
forkonstituerandepolitisk harprinsipp vorigratisprinsippet, eit som

debattenfeltet, har sterk.ideologien viste ivori Det seg ogog er
biblio-80-talet, der heileseiagratisprinsippet så åom

detheldt til tradisjonen.tekinstitusjonen ii INoreg seg normene
verdirasjoneltfråspørsmålet bibliotekarane eitargumenterte ut per-

opplysningspolitiskmed grunnlag demokratiskspektiv eini tra-
til folke-demokratiske kulturpolitiske legitimitetendisjon. Den og

funk-framfor knytta tilbiblioteka har gratisprinsippet, ivori ognoe
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for feltet,sjon doksa har det sterk symbolverdi.eitå ein Denav Vera
symbolske betydninga innanfor feltet, ikkje hominststorer men er
viktig forhold samfunnettil utanfor, skal føre felteti tilsom ressursar

godt dei feltet produserer. Gratisprinsippetnyte tenesteneog av
berører feltet derforprimzrinteressene det systemlogikkeinog er

profesjonsutøvarane hari vakt dette prinsippet.ståttat om
markeringssak for bibliotekfeltet har spørsmåletSom om gra-

folkebibliotekatisprinsippet slik kulturpolitisk sprengkrafti i seg
det vanskelig bringe det bane praktisk spørsmålå eitat er som

aleine. kontroversielle dette spørsmålet dag9Det i i i viser80-åra og
folkebibliotek fullstendig "frisettinstititusjonen ikkje kul-iat er

tursosiologisk betydning, det stadig blir påverka tradisjo-atmen av
nelle kulturpolitiske har for tidli-Men argumentertnormer. som eg

drift, dei dilemmane folkebibliote-institusjonen igare, er og som
ket har overfor dei framleis overfor,siste deistått tiåra stårpar og er
dilemmaene moderne kulturinstitusjonar overfor.stårsom mange

Biblioteka offentlige institusionarsom og
sosialt felt: Mellom den kritiske samtalen

det instrumentalistiske mistaketog
amerikanske filosofen Cahoone har boka TbeDen iLawrence E.

Dilemma ofModernizy formulert det vil kalle håp eller1988 eiteg
ønske for det moderne:eit

Modernity ought be allowed die forquietly, with would itsnot to to go
achievements, which humanism and democracy. Modernityamong are
needs be reinvigorated. This does the beliefs ofto not return tomean a
early modernity, of the seventeenth and eighteenth centuries. means
finding ofsynthesis, ideas that the achieve-seta new a new can preserve

of modernity without off future possibilities, thatcutting itsments can
provide for modernity.contexta new

Bakgrunnen for denne frå Cahoone sidenormative utsegna ater
han tendens den moderne kulturenein til underminerei åser seg
sjølv ved element han blir fråvisse lausrivne sosial konteksti einat og
reindyrka, politisk, økonomisk eller vitskaplig, dermed får einog
modernitet modernitet vrengebildeein eitavvegar, som er av seg
sjølv. fryktar moderniteten kjem blir hanHan einat om avvegar,
anti-humanistisk, anti-demokratisk anti-kulturellein einog
modernitet berre systemkrefter koloniserertenersom og som
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dei avhumanise-livsverda. Cahoone uttrykker altså mest uro over
samfunnsformene.elementa dei modernerande i

tekniskligg det moderne rasjonalitetsproblemet:dette DetI og
fornuftspotensialeseinmoderne samfunnet eitavanserte rommar

velsigning, kan bli Hel-kan til eit tyranni. Jonvera men som ogsom
fornuftiggjering tvizydiglesnes talar opplysning eit1994 om og som

ifølgje fornufts- modernitet-prosje/et, det gjeld Hellesnes ogog same
åtakslag: dei tilskritikarane. eineDei Den gårto er somer av gruppa

ufornuftig inntørking fornufta, den andreinnsnurping erog av
førstefornufta Blant deidei til åtak såvoren."går nem-somsom

vil føye til Weberhan Horkheimer Adorno,Marx, og og eg ogner
han først fremstden andre plassererHabermas. Nietz-I oggruppa

vil legge til Lyotard Baudrillard.sche, og eg og
samfunnet, framleis ifølgjeseinmoderneHovudproblemet deti

fornuft, kulturellHellesnes, instrumentell utar-systemtvang oger
uføret, han,det finst det moderneein seierming. såOm utVeg av

finne fram til jamvekt mellom makta tilden gjennomgår å staten,
forlivsverda. føresetnadene skal lyk-marknaden eineinMenog av

finst kritisk offentligheit blir utvidakast det i Europa,at ogsom aver
politikken. for det han skeptiskfår innverknad sisteMenstørre er

anti-intellektualismendet gjeld der medievaset inår Noreg, og -
klargje-nede kontinentet trengjerstørre unnamonn enn -

ringsforsøka.
deioppfattar både Cahoone Hellesnes,Slik argumenterereg og

kreftene motkreftenefor samfunns- kulturutvikling der detiogog
samfunnet blir haldne balanse. skal dette balan-moderne i Eg

mellom krefter motkrefter, mellom livs-seprinsippet systern- ogog
formålsrasjonalitet verdirasjonalitet styrandeverd mellom veraog og

folkebi-for avsluttande kommentar til dei dilemmane har iein sett
deibliotekpolitikken siste tiåra.

folkebiblioteka har deidilemma i siste tiåra,Eit stått to ersom
offent-skal for kritiskspørsmålet dei institusjonarprimaertom vera
forfor meiningsdannande diskurs det sivile samfunnet,ligheit, i

for for samfunnsborgardanningdemokrati, personlig danning og -
myndighed Marquardtkort for kantiansk "dannelse til 1987sagt -

for kommunal policyeller dei skal reiskapar statlig ellerom vera
feks. forkulturområdet instrumentelle saerinteresser,teneog

naeringspolitikk kultur-turisme.og
ha poli-spørsmål kva for verd folkebiblioteket skalEit anna er

forankring med kulturelt språklig overlevertetiske livsverdai sin og-
eller systemverda medbakgrunnskunnskap tradisjon,normativeog

vonWrightteknosystem politisk-byråkratiskesitt sitt systernog
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1993.
tredje det spørsmålet folkebiblioteketEin variant av same er om

skal konsentrere berre formidle vitskaplig kunnskap, elleråseg om
det likskap med filosofien skal formidle forskingai sittom opp-- -

brot det ukjende samtidig halde fast livsverdsbundeneinmot og
forståelig livsvisdom Gadamer 1991.og

fjerde dilemmaet, slekt med dei føregåande,iDet tresom er er om
folkebiblioteket skal forinstitusjon heilskapprimaert ståsom og
totalitet holisme eller spesialisering differensiering.og

endelig skal folkebiblioteka før formidle for-Og "storesom-
teljingar bera fram fellesprosjekt for kollektivet, eller skal dei taog
for the Lyotard formidle for-gitt crisis narratitves 1984, "små
teljingar" spesialtenester for enkeltindividetog

Alle desse spørsmåla karakter dei krevnormativeer av og nor-
harmative mindre synlige innanfor denDei vori meirsvar. og

perioden skriv har former,ulike avhengigvist i deieg om og seg av
konkrete kontekstane dei har opptrådd alle desse dilem-Svara

avhengige kva slags vilkår det offentlige institusjonmaene er av som
for folkebibliotekameiningsdanning basisinstitusjo-einog som av

for denne meiningsdanninga, får framtida. bak-i Den normativenane
grunnskonsensusen har bori fram denneinstitusjonar typensom av

alle fall ikkje sjølvsagd lenger. folkebib-i tilDet ut ater ser
liotekpolitikken tendensielt har utvikla i retning eit instru-seg av
mentelt kunnskapssyn, han stigande grad har bundeni tilvortiat sys-

han har differensieringmedverka tilteminteresser, spesiali-at og
han søker legitimeringsering tilfredsstillegjennom åatog

individuelle framforspesialbehov kollektive samfunnsbehov
demokratiperspektiv dette problem. fungerande,eit eitI Eier

konstruktiv kritisk offentligheit har føresetnad det finstatog som
samfunnsintitusjonar for uavhengige debattar kultursom er opne om

politikk. Slike derfor for mangfaldetinstitusjonar måog vera opne og
heilskapen. Debattane kan ikkje desse institusjonane,erstatte men

kan heller ikkje legitimere frå demokratiskeinstitusjonane utseg
slike debattar finst. forprinsipp desseLegitimiteten institu-utan at
desse skalsjonane kallast demokratiskeinstitusjonanemå, om sam-

funnsinstitusjonar, ligge pra/esis livsverda, ikkjei i i pragmatismen,
bunden til instrumentelle Skjervheimsysteminteressersom er

dei samfunnsdebattaneoverordna ligg det demokratisk,1992. I
legitim kommunikativ makt kan tilnaering institusjonarog som av

folkebibliotek. for det skal mulig, den statligeMen måtypen at vera
kommunale politikken for slike utformast innanforinstitusjonarog
forståingshorisontein ikkje har forankringprimxrt i eit systern-som
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industrisamfunn vilperspektiv. systemperspektiveteitI avansert og
for finnenødvendig gode tekniske organisasjonsmessigeå ogvera
det springande punktet aldriordningar, systeminteresseratmen er

kallast demokratiske dersom dei ikkje underordna blir kon-kan er og
livsverdsinteresser.trollerte av

det problemet for folkebibliotekpolitikkenher kjem iOg store
fram: folkebibliotekpolitikken hadde hovudgrunnlagetdag lengeSå
folkeopplysningstradisjonen, lenge haddesitt eini såog sam-

funnsformasjon der denne tradisjonen gjekk naturlig delinn einsom
dagliglivet, kunne med god hevde folkebibliotekaein atav grunn

livsverdsinteresser, heilskap relativt uproblematisk kunnetente og
formidle forteljingar". rolle denne faseniStaten åstore støvar

folkeopplysningsorga-dette. medDet at statenopp om saman
utformingaspelte dominerande rolle folkebiblio-nisasjonane i av

tekpolitikken, hindring for forankring livsverds-sjølvi inga ivar seg
haddeverdiar, lenge den statlige politikken eksplisitt sittså

folkebibliotekpolitikkenutgangspunktet slike verdiar. dettei For var
fram til kring Folkebiblioteka vende direkte tilsituasjonen 1970. seg

brukarane kunne ifrå folk oppsøkte biblioteket fråut at utog per-
sonlige behov fleste leit ikkje-interesser. Dei etterog var

instrumentell informasjon.instrumentell opplysning, ikkje etter
forden tid har systemperspektivet stadig styrandevorti meirEtter

folkebibliotekpolitikken. utdanningssamfunnettil medOvergangen
sterk ekspansjon både grunnskolen, den vidaregåande skoleni og
høgare utdanning ved høgskolar, pluss omformingauniversitet og av
folkeopplysningsarbeidet til kompetansegivande vaksenopplxring -
alt dette har heilt hargjort systeminteresser ein måteat annan
kommi mellom brukaren biblioteket. Desentraliseringa kul-inn iog
turpolitikken frå fram til dag har ikkje bolverki Vori70-åra og noe

tendensen. Kanskje Under frå stadigdenne imot: eintvertmot press
offentlig økonomi under påverknad marknadsten-strammare og av
dei politisk ansvarlige for folkebiblioteka kommunaneking leiter i

instrumentelle for forsvara bibliotek-nyttige åargumentetter og
eventuelt for drastiske framleggbudsjetta, til nedskjerin-å avgrense

klimaet ikkjedette politiske opplysninggirI argumentet om oggar.
kunnskap eigenverdi romsligare bibliotekbudsjett. kan-stårHersom

jfr.skje bibliotekarane sjølve debattentryggare grunn om gra-
dei har naturligvis for forsvaramotivtisprinsipeppet, åmen og

det sosiale feltet: Svekka folkebibliotek betyrinteressene eignepå
faerre for bibliotekarane.lang sikt usikre jobbarmeirog

forvil det sosiale feltet bib-sjå interesseneåEg argumentere
liotek forhold til allmenne offentligheitsinteresser.i meinerEg at
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bibliotekfeltet har medsine eigne saerinteresser posisjonar, investe-
doksisk feltetdette mikrokosmosringar, eittru, atosv., men som

hartradisjonelt demokratiskevori integrert i måsom prosessar, og
offentligheitarelaterast til makrokosmos. ikkje alltidDetsom er

samanfall feltinteresser.mellom offentligheitsinteresser F.eks.og
skjedde forskyvingane det kulturpolitiske perspektivet ii 70-åra ras-
kare innanfor offentligheita innanfor det sosiale feltet, det skulleenn
debatten den kulturpolitikken vitnemåleitom nye vera om.

forholdet offentligheitaKorleis mellom makrokosmos detsom og
feltetsosiale bibliotek mikrokosmos til kvar tid, vilsom er vera

avhengig kva slags offentligheit har. nok biblioteket einRettav er
basisinstitusjonane for offentligheita, bibliotekfeltet har like-av men

vel ikkje gradslik politisk bibliotekarane saerlig kanein posisjon iat
for offentligheita heilskap.påverke grunnvilkåra nokHersom er

feks. dei moderne massemedia heilt maktposisjon.i ein Omannan
dette vil sosialt felt for biblioteka til deteit svararrett,er som
samfunnskritiske offentligheita har kvar tid.tilnivået Dettesom er

mekanisk framstilling mellom offentligheitarelasjonennoe ogav
bibliotekfeltet, for forholdethøgd mellom deiein tar atmen om
ikkje alltid synkront, kan hevde denne held stikkein teorien i eitater
lengre perspektiv.

vil vidare offentligheita den kritiskemistarDet seia at om og
sjølvreflekterande rolla ho opprinnelig hadde, dersom hosom og

til problematisere føresetnader,mistar girsine eigneå etterevna men
for det Skjervheim kallar bedriftsøkonomaneHans 1992 sin seman-
tis/ee imperialisme, for det sosiale feltet bibliotekstår representantane

bibliotekpolitikarane fare for offer for detinkluderte bli-i å instru--
mentalistiske mista/een mellom handle sosial rela-skil ikkjeEin i einå

med medmenneske praktisk handling handlesjon eit instru-åog
mentelt ved produsere for kunde pragmatisk hand-ein einå vare

forling. ikkje held dette skiljer, ikkje respektein viser einOm oppe
samfunnsborgaren, føremennesker det vil kunne til avhuma-og og

forholdet mellom bibliotekaren den enkelte bibliotek-nisering av og
brukaren.

overordna det dei definerer formar biblio-eitPå nivå er som og
tekpolitikken har hovudansvar her. det har klar relevanseit Ogsom
til Verdirasjonaliteteten formålsrasjo-rasjonalitetstradisjonane:to og
naliteten har heile folkebibliotekpoli-tida parallelt til stadesvori i
tikken, framleis rasjonalitetsformene hardet slik, dei toog er men av
formålsrasjonaliteten den tekniske, byråkratiske økonomiskeog-
rasjonaliteten frammarsj. kjernespørsmålavori Dei Green-som-
halgh, Landry nemlig spørsmåla theWorpole 1995 tarog opp, om
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anaanal quality public t/øepublic sp/øere, cultureCivicnature space,
modern aktuelle fol-t/øe citizensløip, meir inature er

før.kebibliotekpolitikken enn noen gong
strekkerdei moderne folkebibliotekaHistoria i Vest-Europaom

Volks-Bib-tidsrom lag hundreeit Nemningaår.toseg over om
liotbe/e brukt allereie den tyske folkeopplysaren Chris-i 1799vart av

Daniel Vodosek Folkebiblioteka oppstod forditian Voss 1988. opp-
formulerte samfunnsmessig for kunnskaplysningstida behoveit at

lazrde.til delar folket den vesle elitenspreiastmåtte større av enn av
følgt fasarUtviklinga folkebiblioteka den tid har ulikeetter ogav

for-tendensar opplysningstradisjonen. fem dilemmane hari Dei eg
offentligheitamulert den allmenne representantaneover, og som og

for feltet overfor, fram tre-firedet sosiale har vaksi dei sistenå står
fasen industrisamfunnet. førstden seinmodernetiåra, iDetav er

denne fasen det har stilt spørsmål ved dei klassiskevortiat san-
frå haropplysningstradisjonen deiningane institusjonaneog som

framhatt bera desse Korleis dessesanningane.oppgåve åsom
folkebiblioteket, avhengigblant dei utviklarinstitusjonane, seg,og er

kva slags politisk blir desse spørsmåla, bådegittav svar som
innanfor den allmenne offentligheita det sosiale feltet bib-og som
liotekpolitikken integrerter

Noter

Fornuft, velferd. historisk-sosiologiskVestheim kulturGeir Ein19971 og
folkebibliotekpolitikk.studie norsk Norske Samlaget, Oslo.Detav

norske ordet danning til det svenske bildning.Det2 svarar
fordisme har bakgrunn den stordimensjonerte industri-Nemninga i3

for,kapitalismen Ford talai einUSA Henry årepresentantsom var og om
fordisme folkefattig verksemderlite land medi eit så små Noregog som
hadde, kan hende diskutabelt. likevel det vel merke medgjerNår åer eg -
uttrykket hermeteikn det fordi dei nordiske sosialdemokratiske indus-i så er-
trisamfunna praksis kom til for fleire dei låg bak tankanei prinsippaå stå av som

for dettil Ford. paradoksale realisere desse prinsippa,Henry Det åat trongstvar
faktor samfunnet. sosialde-sterk stabiliserande det hadde deiein i Ogstat som

mokratiske Norden.istatane
David The Condition of Postmodernity,1989:Harvey 147.4 s.

samanheng kanskje fleksibel tilpassing betre uttrykk.vår eitI5 er
Ibid., 156.6 S.
Ibid., 171.7 S.
Henrik Nielsen Kultur modernitet,Kaare 1993:3 36.og s.

stadfesta da Norsk bibliotekforening nok diskuterteDet i ein1996,9 vart gong
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vedtok dei faststår gratisprinsippet.atog
Cahoone of Preface,The Dilemma Modernity, xvi.Lawrence E. 1988:1° s.

Skjervheim skil mellom pragmatiske praktiske handlingar.Hans 1992 og
Pragmatiske handlingar handlingar har mål, tillegg kalkyle,eit i einer som og
basert verifiserteller mindre godt eksperimentell kunnskap,meir gjevsom
retningslinjer for korleis kan målet til denneein motsetningnå 175. Som
handlingstypen han definererpraktiske handlingar, han handlin-ser som som

det feltet,sosiale der ålmengyldige det ikkjei Herrettesnoragar er normer. er
det velkalkulerte fråresultatet handlarprinsippet, ein prinsippat utsom er men

alle andre handle ifrå feltskal Merk: sosialtNemninga i175.utsom og
denne samanhengen har med Bourdieus har hel-gjera,åneppe noe omgrep men
ler betydninga det feltet forholdetmenneskelige til mellomi motsetning men-
nesket den fysiske verda.ytreog
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påDemokratin teatern

Om det mätbara och kulturpolitikens
dilemma

Tomas Forser

Arbetarrörelsen utgick från föreställningen, "magfråganvälnäratt
löst och välfärdssamhället hade fått genombrott, skulle kultu-sittvar
bli folket"egendom. God konst blev parollenren var mans

åren.genom
Samhällets uppgift kulturen tillgänglig och aktiveraär göraatt

människorna till de kulturella värdena. kulturellaDeatt ta vara
upplevelserna frigörelse,led människans skrevingår i Tageettsom
Erlander i sina Minnen 1949-54.

Efter andra fickvärldskriget visserligen ekono-visionerna sina
miska stödformer förlängre till konstlivetsgarantier. Men än pro-
duktions- och distributionsled gick tankarna eller korn hurinte man

helst effektiviseraKulturpolitik handlade utbudetinte. attsom om av
s.k.de kvalificerade alternativen. kulturella standarden hadeDen inte

höjts i takt med det ökade välståndet och de kulturella värdena var
fortfarande lågt taxerade kommunerna.irunt om

ecklesiastikminister Edenman programtalade kul-RagnarNär om
turpolitik hade han marknadens perspektiv och språki maj i sin1959
analys:

förändrad miljö, uttryck bättre och rymligare bostäder,tagit sig iEn som
ökad social trygghet och för framtiden, har åtföljtsi intetyvärrnuet av

motsvarande ökning konsumtion kulturvaror konst, musik ochien av -
halt och klass. här attack-litteratur Det in/---/ måsteär sättaav en av

med förbud och med de självklarasteinte censurering utanmenerna av-
alla stridsmedel: erbjudandet andra alternativ, andra valmöjligheterJav

speglar förtröstan hos den statsbärande socialdemo-Citatet storen
krati för efterkrigssamhället. Demokrati väljaärtog ansvaret attsom

demokratisk kvalifice-och kulturpolitik skulle dengarantera atten
rade konsten nådde allt fler människor. trivialkulturens kravlösaFrån
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tänktes de då vända till konstkulturens utveckladestereotypier sig
erfarenhetsvärld.

klassamhälletDet kulturella

Under 1960-talet ifrågasattes den gamla kulturpolitiken ansågssom
troskyldig. kulturdebatten kritiserades kulturinstitutionernaIvara

för och dekonservera kulturmönster kulturovana.stängaatt ute
sociala och politiska betydelse låg bara dessinte iKonstens öppna

deklarationer den ingick själv ideologiska sammanhang, där deni-
uppgifttjänade olika konstnärens med-intressen. sigDet göraattvar

dessa förhållanden och ställning till dem. Sådana ställ-veten taom
uppmärksammade publikens skildaningstaganden innebar att man

och olika 1960-talets konstnärer,intressen sammansättning. inte
formuleringenförsöker definiera publik"minst sinteaterns, som

kom lyda och andra kommunikationssammanhang deänupprättaatt
traditionellt givna.

förlorade decennietakademiska högkulturen under sin soci-Den
rollala bas. Samtidigt bestämde kritikergeneration kulturensen ny

för församhällelig. Såväl den den kul-generationensom som nya
turpolitikens konstruktörer hörde konst, kultur och demokrati ihop
och betingade varandra.

efter-1960-talet konsten och litteraturen och innebari teatern
krigstidens dittills grundligaste ifrågasättande modernismenav om-
också modernitetensi namn.

Vad uppfattades estetisk exklusivitet modernismenisom som
kom den ideologiserande diskussion fortlöpande fördes underi som
1960-talet kritiseras med politikens Modernismen kal-att argument.

föll för upproriskalades aristokratisk och demokratistrecket. Dess
förflutna och optimistiska svenska70-talensingen merit i 1960-var
välfärdsradikalism, bara får och studentre-inte vänstersom se en ny

därtill föder ämbetsverk för kulturdistributivavolt utan ett nytt
åtgärder, kulturråd, och får kultur-riksdagenStatens 1974 att anta ett

folketpolitiskt skulle kulturvarorna äntligen tillNu utprogram.
under dessa de blivit kallade strömkantringens,Det år,är som som

kulturpolitik, betänkandet stilenligt kort och"Ny gotten som
hette, får avgörande delar bestämmande mål ochtillsina ännu pers-

också förvå-pektiv bara debattkonsensusinteDet är utansomnu
förstå mednande parlamentarisk enighet skapas vad börstor manom

upplyst hållning frågorna konsten, kulturen och demokratin.ien om
marknadsideologiska 80-talet eller det elitistisktVarken det evene-
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mangsinriktade avgörande ändrat det förhållan-90-talet har styckeni
försvagats ifrågasätt-det, enigheten och radikalt nyliberalaäven om

framförtsanden samhällsstödd kulturav
efterkrigstidens skördetider gjorde konsumtionsideologin deI

komprometterade politiska ideologierna stridig bekän-rangen som
nelseform och varusamhällets blev symboluttryck förexpansion
demokratins och valfrihetens Grundbulten för distributivseger. en
kultursyn, där enligt skattesystemets konsekvens skallmajoriteten

tillgång till tidigare exklusiva kulturvanor ochminoritetensges
identifierbar. lundaakademikern Harald Swedner iNärärresurser,

början 60-talet genomförde kultursociologiska studiersina satteav
han finger ojämlikhetens förhållanden och konsta-vetenskapens

skattefinansierade förterade den kulturen tillgång mino-att var enen
ritet.3

Teaterbesökarna utgjorde låg befolkningen och denprocenten av
hade identitet och boendehög inkomstsin isegregerat stor-genom

fåtalets under-stadsregionerna. kultur majoriteten sittDen som gav
stöd kännetecknades ofta begränsade livsvärldsperspektiv, somav
speglade värderingar och referensramar. Kulturli-just minoritetens

hade, visade undersökningarna, förankringar ytterstvets normer som
kunde beskrivas hälften teaterbesökpolitiska allai iFörtermer. av
Storstockholm under Swedners undersökningsperiod stod så1967 en
liten befolkningendel och den gjorde nio°/o10 tea-gruppenav som

fler.terbesök eller ägnade mindre delsigKonserter ännuen av
hälftenbefolkningen stod för besöken.åt. °/o °/o3 84 männenav av

och kvinnorna socialgrupp hade varit minst°/o I74 teatern enav ur
under perioden medan motsvarande siffror för socialgruppgång III

intervjuade framförde också kritik% °/o. De36 38 motrespvar
stockholmsteatrarnas sades exklusiv och svårbe-repertoar som vara

frågan:griplig. svarade och kvinnorna% °/oJa, 60 64männenav av
finnsdet människor, saknar förutsätt-NiAnser mångaatt som

vacker tavla, god musik och braningar njutaatt teater-av en av av en
föreställning"

Swedner sammanfattade intervjuresultat bl.a. med kon-sina att
dessa frågor besvaras tydersättstatera, att ett attsom perso-

med låg främlingskap inför det offi-utbildning känner slagsettner
kulturlivet.ciella
forskningsrapport Nylöf Musikvanor i Sverige,En Göranav om

baserad från tidsperiod, likartad bildintervjuer samma gav en av
relationerna mellan tillägnelse och socialkonstkulturell gruppering

den förSwedner presenterade områden:sinasom

201



PÅDEMOKRATIN TEATERN

med avseende socialgruppstillhörighet och utbildningFrämst men
med avseende hemort de traditionellt inriktade kon-även utgör en

till de konsertmusikinriktade.trastgrupp

Med traditionell musik vid denna tid gammal dansmusik, spel-avsågs
mansmusik och andliga Nylöfs andra undersökningsånger stora
"Multikonst likartat resultat:gav

Påtagligt differentieraralltså utbildning och yrkesgrupperingär att
starkt fråga besöksbenägenheten. erhåller resultat för-i Härom som -

genomfördamed tidigare publikun-visso inte oväntat överensstämmer-
dersökningar anslutning till konstutställningañi

kunde Swedners och andra kultursociologers under-Sammantagna
sökningar föranvändas teckna bild det kulturella klassam-att en av
hållet under rekordåren.Sverige mitt

Socialgrupp olika kulturellt konstruerade utestängdIII sättvar
från vad Swedner kallade, med laddad generalisering skulleen som
komma lika användbar diskutabel, borgerlig fin-visa sigatt vara som
kultur. och barriärer skapade tillståndInre yttre ett permanentav
ojämlikhet det gällde tillgång till och tillägnelse den konstnär av som
elitvärderades samhället. finkulturen"i sin BarriärenI uppsats mot
formulerar Swedner sammanfattningsvis här:sig så

Finkulturen stark konkurrens effek-säljs med billigare ochi en en mera
re/elamerad och distribuerad mass/eultur. fin-själva verket hartivt /.../ I

kulturens distributörer råd effektivt förreklamera deinte sin iatt vara
där köpmotståndet hårdast och konkurrensen med masskul-ärgrupper,

turprodukterna starkast.

Och vidare:

kan /bildningsorganisationerna/ särskilt fram-inte varitMan påstå att
gångsrika försök sälja finkulturen de miljöeri sina där de verkar.i Enatt
bidragande orsak säkerligen det här och dessainom organisa-är att var

/enlturapostlar med förmyndarøttityder, demonstrativttioner uppträtt som
dömt försökt framsomligt och kommendera Gogh, ochMozartut van

förstått vad det gäller informerainteIonesco /.../ äratt attsom om nya
valmöjligheter, folkbestämma vad skall välja.6inte att

krävde förhållanden.ändringar dessa merkantilaRättvisa Detnu av
varuperspektivet detsamma det EdenmanRagnarär som synes som

fann självklart han talade konst, kultur och folk,gång nären om men
det också klassmässigt eller socialgruppsrelaterat kon-ettnu rymmer

Ökadfliktmedvetande. jämlik kulturspridning blev offensivaden nya
kulturpolitikens målsättning. hade samhällsvetenskaplig legiti-Den
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och dess grundsyn demokratisk för socialde-mering inte sågaattvar
mokratisk.

Den aristokratiska modernismen

har uppehållit utförligt vid historisk förmig redogörelsesåJag en
kulturpolitikens framväxt för kunna bilden tydliggöraatt samsynav
och samling dessa frågor. välfärdssamhälletsi Konsolideringen av syn

konst försvåratkultur stark den har förutsätt-såår attsom en
ningslös diskussion värdefrågor, kvalitetsaspekter och eliternasom
funktion konstområdet. vill den misstänkliggjortJag påstå att
konst och konsterfarenhet utifrån demokratibegrepp för-iett som
hållande till konstfältet räknat kvantitet kvalitet.änmer

Kultursociologernas och politikernas samverkan frågordessai är
exemplariskt fall social ingenjörskonst tillämpadnärmastett av

kulturområdet. Samhällsvetenskapens för välfärdsstatenbetydelse är
förstås central och sociologins positivistiska 50-talsideal således
mycket väl lämpade för utredningarnas rationalitetsbeståmda och
utvecklingsoptimistiska förändringsplaner. kan också hurMen se
konsensus låter urskiljas andra och andra diskur-sig nivåer iäven

har betydelse för den kulturfrågornaenhetssyn är ettser som som
konstitutivt drag den svenska modellen. Bekämpad förvissoi av
hopplöst förlegade kulturaristokrater och förgrämdanågra repre-

för kulturkonservativ Och, skall tilläggas, underutopi.sentanter en
strömkantringarnas radikala och 70-tal också revolutionära1960- av
utopister rekommenderade 30-talets klasskamp bakläxa försom som
dem trodde historien slut och förso-motsättningarnaattsom var
nade. här frångäller det alltså den statsmakterna imple-Men
menterade kultursynen och med den allierade eller allierbara pers-
pektiv tidens konst- och kulturdebatt.i

förvisadesmodernismen till historien skedde det barainteNär
med sociologiska under hänvisning till demokratisk till-argument
gänglighet. Modernismens konstbegrepp och konstnärssyn med dess

romantikens individualism och genikult blev självklarairötter
angreppsmål konsumistisk masskultur och under genombrotteti en
för ideal delaktighet, deltagande och avsakralisering dennya om av
esoteriska och desskonsten prästerskap.

Moderna under Hulténs ledning sopadePå Pontusmuseet
Rörelse konsten och Amerikansk popkonst" med exklu-i mattan

modernismenskonsttraditioner ochsivitetens verkbegrepp. debat-I
Är allting blevkonst klassisk aristokratmodernism förfat-iten en
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Rabbe Enckells och tolkning hårt attackeradtappningtaren av nya
kritiker och konstnärer konstens värde iuppståsåg mötetunga som
med politiken och åskådarna. konstverket ställdes detDet öppna mot

förtraditionellas konventioner och blev tidsenligt adekvat epoken
och konsumtion framför idealism och klassiker-receptionsattesom

värden. konstfilosofiska debatten kom demo-eviga Den attnas en
kratisk infattning såväl till kul-gjorde den ettsom nummer

för kulturpolitiskatursidorna till teoretisk legitimeringsom nya
fickambitioner. konsten låg tiden också deniDen öppna rätt när

sofistikerade uttolkare Ulf Linde den amerikanska ochI straxsom
också tyska Fluxusrörelsen med dess publika konst och avsägelser av
den fick hållningenromantiskt-modernistiska konstnärsrollen inter-

sadenationellt uppmärksammade uttryck. artist,"Everyone an
Joseph Beuys.

konstuppfattning förutfattade kunde framståmeningarEn utan
välfärdsstatens framstegsvision kulturområdet. räckerDet attsom

för värde ochupplevs konst det skall del konstensnågot attsom av
kvalificeras förståskonstverk. Synpunkten utomordentligtsom var

förproduktiv för demokratisering debatten konst ochen av om en
mindre ängslig hållning till det traditionen hade piedestalsattsom
och kvalitetsstämpel stridsskriftappell. Bengt Nermansgett utan
Demo/eratins /eultursyn från förband sådan teoretisk reflek-1962 en

bildningsarbetets former ochmed målsättningartion gängse ett
för demkunde upplevas utmanande radikalt ocksåsätt som som

folkbildningsgrund. flyttadesäker perspekti-sigansåg stå Nerman
från upplevel-konstnärerna och konstobjekten till publiken ochvet

förBöckerna gjorde han till läsarnas stället kulturlivets.i Hög-serna.
och låglitteratur blev därmed relativa begrepp. låter sig inteEn text

relationkarakteriseras och värderas själv bestämmasi sig imåsteutan
till hur den brukas. Pornografi, skräplitteratur Nerman ansåg att-
etiketterna läsarnas syften och läsaointressanta. Det sätt attvar var
det korn den för Vilken StarksSiggepå. För star-an romaner var en
kare läsupplevelse de den bättreMartinsons i meningenHarryän Var
romaner.

All enligt frånmoraliserande idealism utgår Nerman män-en
oförenlig gälldeniskosyn med radikal demokrati. honomFörärsom

förkulturarbetet existensfrågorna: kunna bli skapandeytterst att en
människa ha blivit sedd och erkänd jag.måste Förstettman som som
subjekt med identitetsupplevelse kan människan språket till sittgöra
och både tillägna och skapa kultur.sig

förutsatte jämlikhetkulturdemokrati radikalBengt Nermans en
och innebar brott den idealistiska folkbildnings-så sätt ett mot
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traditionella, där det klas-arbetarrörelsenstradition bl.a.varitsom
betraktade kärlerbjudas de kulturlösa,kulturarvet skullesiska som

konstenskulle ställetfylla med absoluta kulturvärden. i iNuatt
för användasolidaritetens "avmärkvärdiseras" Gunnarattnamn

OrdêrBildBerefelts artikelbegrepp ii 1965:1.en
70-talsut-skulle femtontalhållning sittårNermans ett senare

Palm tilldebattbok Kritik kulturen, därtryck Palms gåri Göran av
och höga utsikts-aristokratmodernismens elitismmotangrepp

det dagliga arbetetsoch stället pläderar för odlingpunkter ii en
för varkenkulturpolitiken framstår Palmmark. Den som ny,nya

traditionella konst-fixerad vid debred eller demokratisk utan som
ochvidga kulturbegreppetoch konstvanorna. Palm ville utgåarterna

han bestämde vila,från folkflertalets kulturella grundbehov, somsom
drömmar,skönhetsupplevelser, kroppsvård,hobbyarbete, nameyou

han däremotbräde. räknadeoch alla och Konstsattes ett samma
till inlärt, sekundärttill dessa grundläggande behovinte utan ett

grundläggande behovet rörelsedans förhåller till detbehov, där sig av
författande till behovet berätta.sätt attsomsamma

frodades, det hånförstå konstfientlighetPalm sade densig som
klyfta mel-och den hadekulturpolitik växtmöttemot somsom man

konstuttryck.lan folkets hobbykultur och elitens Det stats-
folkmajoritetens kulturvanorunderstödda kulturlivet har medinte

slutsatsen Palmsden pessimistiskt populistiskaDetgöra. äratt av
definierar kultur alla känner sinatraktat. igensåBara attom man

påräknaformer och uttryck kommer den kunnaliv dessi attegna
ochDessförinnan kulturrådbrett stöd. ingetStatens änär annat mer

för fårkultursyn Palm ville verkakonstråd" och denStatens som
och mil-fackföreningsrörelsenparlamentariska alliansersöka viasina

jörörelsenf
väl-kritiskt den statligaOckså Palms inlägg starktär motom

och konstliv har detfärdsmodellen demokratiskt kultur- ettettav
frågor ochdemokratiskaperspektiv kultur och konst somsom ser

flertalsprincipen.kopplar värdediskussionen tillsom
har hittat hundrakunde uttrycka saken modernismenså"Man att

endafrågan varför konstnärerna skapar verksina inte ettmensvar
Palm och avslutarvarför offentliggör dem, skriverfrågan desvar

konst- ochföljande lojalitetsförklaring tillkapitel medsinaett av
skapad förfrånvarande, och kulturkulturpubliken, den i stort sett en

publik.fint medvetet sökafortfarande detden: inte nåär storatt en
med publik.fult publiken slutadetDäremot är att att varaav upp

folkets kul-radikala 70-talet, denPalm skriver detmitt i närmest
ochhögkonjunktur ochhan stöd hade ideologisksitt statentur ger
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kapitalet påstods sida vid sida. Likvälsitta kan hävda hansattman
vidgade kulturbegrepp, hans plädering för radikal demokratiseringen

arbetslivets organisering nödvändig förutsättning förav ettsom en
rikare kulturliv, ligger linje med grundsynen kulturensi samhälle-
liga sådan arbetarrörelsenintegrering föreställt den, med ellersig mer
mindre marxistiskt inspirerade tankegångar.

Palms hårda attack modernismens exklusivitet kunde lättmot
växlas populistiska spekulationerin i den odemokratiska "fin-mot
kulturen och den konsumtionskultur med massunderhållningssyfte

skulle bli kanalkonkurrensens mediemarknad.straxsom norm

Folket till teatern

skall begränsa perspektivet till den konstformerna kan-Jag nu av som
ske påtagligt berörd kulturpolitikens målsättningar ochärmest av
ekonomiska styrmedel, teaterkonsten och dess samhälleliga

efterkrigstid.organisering svensk har medi Teatern utsatthetstörre
andra konstformer hantera mellan konstnärlig kre-spänningenän att

ochativitet publik konstnärskapets och politikensimperativaccept,
villkorlighet. konstform fullvuxnainstitutionellt gestaltSom i sin är
den dyrarejämte andra konstarter. samhällelig angelä-Somänoperan
genhet har den central sedan antiken och förplats sakralstått varit en
avskildhet såväl forum för medborgerlig offentlighet.ettsom

svenska harteaterlivet under 1900-talet förändrats frånDet grun-
den. stadig takt byggdes det linje med alltmeri kultur-I expansiven
politik statligt och kommunalt finansieradeett systemupp av scener.
Vid 1900-talets fannsbörjan det knappast talscen intenågon som var
självbärande. det deNittio år privataär tvärtom teatrarnasenare som

undantagen genomsubventionerad scenkonst. Underiutgör en
1900-talet har publiken samtidigt breddats. bidragande harorsakEn

seklets medier,varit möjliggjort former och för-iteaternya som nya
medlingar. Likväl visade tidigare Swedners undersök-settsom

under 60-talet,ningar publikgrupper stod utanför detatt stora stat-
liga stödsystemet teaterkonst. teaterpolitik har ändå inneburitDenna

svensk scenkonst under framför allt och 80-talen haft1970-att en
rangplats västerländsk böri också perspektivetDet sägasteater. om

denna politik läggs kritiskt och dess brister urskiljs.
"Stockholm torde förhållandeden till folkmängdi sin tea-nu vara

terrikaste staden jorden. dagligTio verksamhet underiteatrar
vintertid, oberäknade, fick konst- ochgång teater-revyscenerna en
historikern Nordensvan det påståendet Stock-Georg vågaatt om

206



TOMAS FOHSEH

Stockholm har1990-taletsefter första världskriget.holm Istrax
hundramellanhögsäsong kunnat väljapubliken under emotupp

hävdas, denoch kväll.föreställningar Det teatertätasteatten samma
Stockholm.folkmängd fortfarande heterstaden relativt

med både ochlandet etableradesförsta stadsteatrarna privataiDe
Stockholms stadstea-beslutmedels hjälp.allmänna Men när togs om

angelägen-hållet parlamentariskdet helt och1960-taletter envar
genomfördes 70-talet detlänsteaterreformenhet. Och när ettvar

frånutgick direktinnanför kulturstrategi. Direktivenbeslut statligen
förstås skattefinansie-förutsättningarnaKulturutredningen och var

diskuterades,slutet 1980-taletochring ingenting Förstannat. mot av
skötsel.förprivata insatsersponsring,i åter teatrarnastermer avnu

kulturpolitiska besluttillkomförstaDen teater varsom genom
dåvarandedet viktigaste resultatetRiksteatern, blev avsomannars

med dessteaterutredningArthur Engbergsecklesiastikminister 1933
förnyas och demo-hur svensk skulle kunnadirektiv teaterom

denna det all-bakgrunden tillkratiseras. Den översynnärmaste av
kreugerkraschens påfrest-ochteaterläget depressionensmänna var

finansiellaoch nationalscenernasden svenska ekonominningar
spelaskulleoch svikande publik.kris DramatenKraven ävenatt

oftareallt och blevför skattebetalare stockholmareandra än restes
och förutgångspunkter. sig iockså utredningens Teatern åtogen av

förränavsade heltden sedansådant inte sigsig ett ansvar, som
turnéverksamhetenför omfattande1950-talet. denMen teaternsom

fast anställd,genomföra, krävdesenligt utredningen borde turne-en
rande ensemble.

stödOlof de engbergska tankarnaMolander sittRegissören gav
efterhand kan denoch formulerar vad visioneni storavarasynassom

konstnärliga ochdrömför svensk teaterkonst med dess attom
RiksteaterMolander tänktepublika kan hand hand. sigi ensegrar

förklaradeföreställningar ochkunde året9 000mot omge uppsom
omfat-framtiden hela landetenda formen förden i ärteateratt en

och tillgodoser allafolkteater, inneslutertande i sig sam-som
uppehållerteaterbehov. sådan Riksteaterhällslagers En ensann

för alla tillgängligfullödig,konstnärligt gång reper-men samma
skall kunna undva-bildningsfaktor sedermerablir intetoar, somen

förutspådde ArthurTeaterförbundets kongressSvenska Eng-Påras.
ochfaktor folkbildningenskan bli tjänst" iberg iteaternatt pro-en

kulturpolitik från kallade hangramskriften Demokratisk 1938
betydelsefullt folkbildningsarbetet".för ledteaterverksamheten i"ett

förnyelse sökaskonstenstidigare hade han deklarerat måsteTio år att
de breda lagren".kontakt medi
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Riksteatern, eller Riksteaterns publikorganisation hettedetsom
under 30-talet och fram till 40-talet, tryckte tidskriftmitten sinav

det uppseendeväckandeTeatern i antalet exemplar.30 OOOruntav
genomfördes vad rimligen de första publikunder-1939 ärsom en av

sökningarna svensk och kunde då konstaterai de flestateater attman
teaterbesökarna högre och lägre komtjänstemän. Därnästvar
näringsidkare, medan jordbrukare och arbetare sällsynta gästervar

tidigt till kulturfaktorSå samhälletsigörsteatrarna. teatern en
förnyelse- och demokratiseringsprocess och betraktas självklart som
väsentlig för det aktiva medborgarskapet det moderna samhället.i

banades för kulturen förmedel ökad jämlikhet,Vägen en syn som
andlig friskvård, miljöfaktorpositiv och allt vad retoriken har kom-

med instrumentell ochmit pragmatisk hållning åren.av genom
Modellens led de varusamhälleti produktion dis-gängse:tre var -
tribution konsumtion och samhället hade till alla skulleatt attse-
tillgång till värdena hos kulturvarorna.

1930-talet teaterkungen Albert RanftsPå privatteaterimpe-var
borta, och detrium hade fått kontur.teatersverige Vadsinnya som

sedan hände subventionsteatern vidgades deinom givnaattvar
konsoliderade ställningar,Den sina synnerhet under deniramarna.

andra efterkrigstidens högkonjunktur och allmänna samhällsopti-
konstnärligamism. Den och pluralism, ochprincipen variation såvar

kunde behålla sin karaktär, allemansteaternsrepresentativateatern
demokratiska förutbud tillfredsställa allehanda smakriktningar.att

Under 60-talet korn denna framgångsrika svenska institutions-
med dess ledande Olof Molander, Alfreginamnårenteater, genom

Sjöberg, och dess också lyskraftigainternationelltIngmar Bergman
och stadsteatrarna Malmö ochDramaten i Helsingborg,scener som

betraktas fossil. sades borgerligt kul-Denatt ettsom representera ett
och såväl strukturi sin inre och publiki sin sinturarv repertoarsom

stod den för ojämlikhet och kulturell segregering.
debatter60-talets föddes begreppet stodI institutionsteater, som

för slentrian, stordrift och fullföljde uppdragsittteater utanen som
djupare konstnärlig Uttrycket smörgåsbordsteatermotivering.
myntades den finländske Ralf Långbacka,regissören regi-av vars
konst såväl teaterpolitiska inlägg hade betydelse för denstorsom
svenska diskussionen under de åren.

denna kritik och tillorättvis utgjorde den likvälHur än ettav var
led deni demokratiseringinre teaterarbetet ledde tillav som grupp-

Göteborgsteaterexperimenten Stadsteater och Dramaten. För-
söken med den ensembleDramaten gjordeunga som upp-
sättningarna zigenare och Nils johan Andersson blev utmaningen
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fri-Vilket ledde tillhanteraförmåddenationalscenen inte attsom
framgångsrikaförstafick sinagruppsrörelsen med Proteatern en av

under periodoch innanlämnadeensembler. DramatenGruppen en
den med Riksteatern.turneradefriblevden teatergruppen

Skå-folketfolket Riksteatern,viaTeater teatern genom--
socialdemokratiskaför denbeskriva strateginkandebanan. Så man

för alla. Undertillgängligsökt teaterkonstenkulturpolitik görasom
räknas till teaterinstitutionerna.Riksteaternkom också1960-talet att

villefram kritiken institutionsteaternrörelseDen växte seavursom
stoddemokratiskt styrdadärradikalt alternativ,sig grupperettsom

teaterchefer.och försiktigateaterstyrelsertillsattafria från politiskt
utanförangelägenhettillkalladekände sigMånga göra teaternatt en

finkulturen.eller"skrytkulturenservicedemokratin och 1969
deOcksåbilda Teatercentrum.konstituerade rörelsensig attgenom

teatermarknad,behövde distributionsapparatfria enengrupperna
ochbegärde låg ersättningefterfrågandär stor grupper somvar

publik storstadsinstitu-denlandet, kundespridda hela nåöversom,
kom-komfriaägnade såsiginte åt. Detionerna sätt attgrupperna

exemplarisksamhället medförmål konsten ibinera revolutionära
kulturpoli-statligamålenkulturpolitiska iuppfyllelse de års1974av

subventionssystemdärmedtvingades in ifriatik. De ettgrupperna
och villkor-föreställningarrepetitionstider ochmed korta många en

frigruppsidentitetfri derasgjorde bestämningen ilighet straxsom
diskutabel.sånog

svenskstarkt vitaliseragrupprörelsenkundedettaTrots teater.
samhäl-denförmådde placera mitt iFlera teaternattgruppernaav

och medföreställningaruppkäftigamedleliga debatten sina nya
uppfordrandepubliken fördirekt tillformspråk vände sig sam-som

ochgemenskapsplatsblev undertal. Teater några år ettnytt en
publik. ledsamtochfick radikaldebatt och Deförforum ungen ny,

tiotalundersökningarnafrån årkonstaterade kulturvanorna något
fickfria i sindelvis de åter-bröts Dettidigare turgrupperna.av

och börjadevitaliseradesverkningar institutionsteatern som
radikaliseradfick Denpublikarbete ochaktivtbedriva repertoar.en

teaterkritikernbeteckninganvändaförpubliken,presumtiva att aven
komväldefinierad och deovanligtunderRing, några årLars somvar

inbjudna.ideologisktkändedeföreställningarna sigtill var som
blandtecknatshärunder den periodTeaterdebatten kom som

eller intehandla institutionsteatrarnas menvara,att varaannat om
utpekatsförändringarledde till de gång gångden inte somsom

stodlängre iideologiska frågornade intealternativ. När centrum
kulturellahävdalättareunder sinkunde några årinstitutionsteatern
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ställning. 1990-talets teaterdebatt följaktligenhar oftare handlat om
medelstilldelning till de institutionerna ochänstora teatersynom
förorternas och glesbygdens eftersatta publikgrupper. med denMen

strukturkrisen svenski institutionsteater, understora som senare
delen 90-talet drabbade först och MalmöDramaten Stadsteaterav
och Göteborgs Stadsteater, har för experiment ochsenare utrymmet
nyskapande drastiskt minskat storstadsscenerna. harTeatern allt

desperat publikjagat och riktat blickarsina den utländskamer mot
succédramatiken. Därmed har institutionsteatrarnarepertoaren
och också de friamånga detsignärmatav gruppernas scener som
tidigare privatteatrarnas friasignatur. får alltDe ivar grupperna

utsträckning hålla till godo med projektpengar, och denstörre per-
förutsättningarna för deras storstilademanens som var en av mer

konstnärliga och samhällsdebatterande projekt under 70-talet är nu
minne.mest ett

Kulturpolitikens hålsvarta

Friheten högst relativ det regleradei pedagogiska ochär Desystemet.
demokratiska kulturpolitiska målen överordnade och konstenär en
del den allmänna kultursynen. villkoren har gällt förDe detav
svenska teaterlivet institution såväl frii Styrkan ochsom grupp.
vitaliteten dettai uppenbar och har lett till imponerandeärsystem
resultat seklets börjanåren. Från med Skådebanans etableringgenom

har där funnits teaterpolitiska tankar1910 och uttalade målsättningar
med starkt och brett politiskt stöd erbjuda god tillatt teaterom
överkomliga bredarepriser publik huvudstaden ochi landsorten.i

kulturaktivtEtt samhälle, kulturutredningTCO:s kallade sinsom
har det aldrig ifrågasättavarit målet.1970,rapport

Vad alltså rikta hosmåste in sig individerna skapaärman att
fasta kulturvanor, analys med formule-sinrapportensummerar en

förring självklart kulturpolitiken bör lägga livet tilltar rättasom att
och åstadkomma kulturell självverksamhet samhällei ett som
består icke-kulturaktiva där individerna framhärdar istoraav grupper
passivitet.

Synsättet både ochstyrning stöd och kan låna tillsigrymmer
översåtliga hållningar såväl till villkorslösa förinsatsersom att ge
konstnärerna skapande möjligheter.

Christer RomilsonNär reserverade TCO-utredningenssig mot
förslag gjorde han det med tidstypiska formuleringar någrasom
decennier kan uppseendeväckande:sigtesenare
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skapadför,slåssfinkultur TCO-KUden estetiskakultur,riktig inteEn
emellertiduppifrån kanneddistribueradochföroch inte varamassanav

elitkulturengamladen /.../verkligheten.förändramedel till Kanattett
finns det ingenmasskultur,aktiverandedennadetta medel,bliinte

fol-den blandspridaförsökalöntagarorganisationföranledning atten
ket.

för-ochfaktiskt analysenförutan liggerretorikenmilitantadenMen
och denfolkförbättrarnitfrån detbortsärskilt långtslaget inte
kungslinjen ikulturlivet varitochkonst-demokratisering somav

kulturpolitik.administrativavälfärdsstatensochsocialdemokratins
med tankegångarkonsekventegentligenRomilsons synsätt är som

seklet.understatsbärande ideologindeningått i
ochgenomlysning sinfickkulturpolitiken sinsvenska 1990Den

europeiskfrånutvärdering iförsiktiga expertgrupp,rapport enen
huvudfrågorkoncentrerade sigKultmpoliti/e Europai 2:2, tresom
konstnärligstödet tillgälldestatsstödda kulturen.svenska Detdeni

publi-breddningenochdecentraliseringssträvandenverksamhet, av
kulturenserfaritdeimponerade vadGranskarnaken. iär omstort av

i sinoch konstaterarsvenska satsningentillgänglighet deniallmänna
gäl-åtagande detenaståendehar gjortSverige närsummering, ettatt

bl.a. resulteratvilketför kulturen,ekonomiskaoffentliga insatserler
breddenaståendekulturlivetsdet heteri som

kritiskaemellertid desammanhanget intresserardet härI mer
skulledemframförs Någrahovsamt isynpunkter rapporten. avsom

kulturpo-medoch harinvändningarväsentligatillkunna utvecklas
kvalitetsdiskus-med frånvaroninstrumentalitetlitikens göra,att av

distri-faktiskt kan iuppnåför vadgränsvärdenaoch medsion man
butiva kultursatsningar.

tabubelagtkvalitetöverdriftdetKanske påståär attatt varen
vid livdettameningsutbytenhållalättdet inte ämneatt omvarmen

talarochgranskarnaskriverlandet",olika delarbesök ivid våra omav
kulturpolitiskadenkvalitetbegreppet ivakuumdet tysta omgersom

efterför kulturen. Denstatligaoch de insatsernadebatten strävan
framstårkulturpolitikendendikterarjämlikhet"kulturell nyasom
jämlikhetsocialochekonomiskslagrättighet somsammaavensom

överordnadedennaåstadkommaförhjälpoch vägen attsom
del natio-framståförtycksutopi. Synsättet rapportörerna av ensom
sammanfattad iöverideologi,socialdemokratiskmindreellernell mer

kulturpolitik.budorden ide Nyåtta
frånbortseden måstesådan pragmatismmedProblemet är atten
mål imålför andramedelkonsten intedimension i är ettutansomen
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Kritiker harsig. hävdat, försiktigtvis, densäger rapporten att
kan konstens förlorad, bland denvägen väsen utmaningannat

den skapandeuppstår utifrån sådanaprocessen. Det ärsom ur syn-
punkter hoppas skall anslås till konst-störresom attman resurser
närligt förnyelsearbete och experiment. Kulturell jämlikhet kan

innebära hämsko för konsten oförsvurenhet delrentav ären vars av
dess kreativa förutsättningar. Men försik-ärexpertgruppen sagtsom

dettatig i stycke och mednöjer sig konstatera frånvaro ställetiatt en
för Ändåartikulera alternativ inriktning. kan därpåståatt en attman
finns kritik den politiserade kultursynen och denÖvertronmoten
dirigerade kulturens välsignelser i flera konstaterandenrapportens av

kulturpolitikens resultat inte bästai tillstår proportion de ekono-att
miska och administrativa satsningarna. denOm subventione-mest
rade i finner sålundaVästeuropa anledningteatern gruppen att
påpeka: Situationen skulle lättare uppskatta publiksiff-attvara om

positiva indikationer.rorna gav mer
Vad kanjag finns där mycket fundamental änse en om

utvecklad motsättning i perspektivskiften mellan kulturrapportens
politik och social hävstång och kultur betydelseni konstkultur.som
ligger konfliktDär låterinte döljassig for-verseradenågraen som av

muleringar konstnärliga yrkesutövare ändå alltid inriktadeärattom
kvalitet och stöd till dem innebärpriori kvali-satsningatt a en

skärskådadeOm den motsättningen skulle själva verketitet. man
alls den försoninginte mellan kvantitativ spridning och kvalitativ för-

djupning och den förtröstan kulturpolitikens automatiska kvali-
tetsdimensioner andas rimlig ellersig logisk. Manrapportensom te
kan med lika god skäl hävda de perspektiventvå svårligen låter sigatt
förenas och skrivningen därför blir ganska idealistiskatt när rappor-

skriver:törerna

Vad konst högsta kvalitet och nyskapande förmågaär idealutan som
Hade kvalitet mål, skulle det kanske ha legat närmaresatts ettupp som
till hands idéer och högsta konstnärliga tidigarenivåatt nya ett sta-
dium skulle ha vikt sid sakkunnigastörre getts av organ.

heltFrågan enkelt det hade möjligt,varit denär givet grund-om
läggande politiserande hållning bestämt svensk kulturpolitik.som

Demokratitolkningen med dess formella och horisontella dimen-
sioner och det konstnärliga förnyelsearbetet med dess kvalitetssäk-

utfördaringar den tolkande gemenskapen och kritikerav experterav
i potentiell konfliktstår med varandra. konstkultur-Det visar

historien ibland först efterhand.i svenskaDen statliga kul-änom-
turpolitiken det efter självklarhetår det25ännutar ärsom atten
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glesbyg-ochteaterutbud regionernaimed åtminstone någotbättre
detOchalls.slätstruket, ingetaldrigdet ärden, såmå än attvara

trivial,aldrig ingenför alla, såbokfinnsdär änbättre änomatt en
godamed likahävdasnaturligtviskanomvändaalls. Det synsättet

med undermå-allsföreställning turnéHellre ingen än enargument.
skulle denbästaendast det Såfolketligt utbud. För är gott nog.

alltförför siginteläggaskunnaargumentationen arrogant.teattupp
de friastöd tillförreferensgruppsarbetedetiMen tea-gruppernas

decennieskiftetkringunderdeltog åri någraterverksamhet jagsom
harsynpunkter minoritet.i Jagsådanaoch 90-talmellan 1980- var

debatten.kulturpolitiskaframförda denidemheller inte sett
kul-socialdemokratinsförmåletfortsattjämlikhetKulturell är

införrörelseKulturskriftennyligen. idet Iturpolitik; åtminstonevar
delak-tillbetyder likafast.otvetydigtdetta Detslåsvalåret rätt1994
kultu-och bedömavärdera"likaocksåkulturlivettighet i rätt attmen

kulturen.skapandetmed ioch lika rätt att avvararen
för dendiskutabelt inytterligtnaturligtvisDet mot-attvore

laddningformuleringarnalikafullt harståndpunkten. Men ensatta
själv-likakulturområdet intekompetenskravetinnebär ärattsom

förverksamhetsfältsamhälleligarad andraklart attsom en
bedöma kulturen"ochvärderaLikauttrycka det rätt attvarsamt.

frånvändaexpertisenssund skepsisbarabetydakan inte grupp-mot
ochdjuprespektlöshetinkompetentocksåsamtal gentemotutan en

och ambitioner.uttrycksmedelmed konstensförtrogenhetlångvarig
finkul-gamladenlatent skepsiskvardröjandekan spårasHär moten
siffrordystralegitimeradolyckligteventuellt ochturen", nyaavnog

ochkultur-fördelning.ojämlika LO:soch fakta kulturvanornasom
LO-män-fastslog °/ofrånfritidsvaneundersökning 761993 att av

Blandbok.aldrig läserochaldrig °/ogår 32att enteaternen
respektive Frånvaronmotsvarande 5.44SACO-män avprocentvar

valmanifestdettaikvalitetsaspekteroch såkonstsyn är attstoraven
behandlasjämlikhetkulturellochdemokrati nämnsfrågannär om

har ikonst. gåttbegreppet Dethuvud inte ett meraöver upptaget
kulturbegrepp.nebulöst

folkdemo-för dessaspekt ochbelärande inteför sininteDet är
1900-talskonstendelarmoraliteterutåtvändakratiskt stora avsom

dess his-skrivitdemoch prisatsbemärkt, diskuteratssiggjort somav
insiktsfullaochexpertkommentatorersamtidadesseller varittoria
tycks bestå-detochmodernismensharkritiker. Tvärtom stora som
frånvändhetskett till vissbl.a. priset1900-taletunderende insatser av
meningsbä-eller allmäntideologiskellerpolitiskexklusivitet.och En
samhällenupplöstaoch dessvärldsönderbombaderande konst i vår
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hela tiden besinna,måste där finnsinte upphöjdnågon suveräntatt
plats från vilken det allmänna tillståndet låter överblickassig och den
frigörande analysen kan ideologiskt obelastadIngengöras. position

kan legitimitet, ingen verklighet inte språkliggjord ochärsom ge som
därmed förbistrad.i princip Absurdismen efter världskrigenär tea-

och konstens politikens "fördjurning människanterns svar av
och ideologiernas härjningar. politiskaDen och konstenteatern
generellt frånmåste utgå tystnaden det enda språkligt icke kon-äratt
taminerade tillståndet, samtalvarje politik och moral äratt om van-
ställt ideologisk retorik och klichéerna medieras heltäckandeiav att
flöden i oinskränkt herravälde. ochKonstenett snart sagt teatern
skall försöka försinnliga denna söndring och upplösning. frånAvstå
de deklamatoriska bränna bort de frasordengesterna, stora tomma
och ändå hamnainte i uppgiven tystnad.

Tänker Samuelså Becketts verk deär ännuman storaen av
förutmaningarna den politiska och konsten. Hansteatern memento

allt aldrig välvilligtså alltid befläckat tal bistert Tys-mot ärmen ett
Tystaretare Lägre Lägre

Teatern och konsten lyssnamåste också till dem vändersom oss
och försmår alla standardiserade flyktvägar undan de exis-ryggen

tentiella grundvillkoren. fårOm inte Becketts Clov sista ordet. Clov
Slutspeli replikerar undrarHamm de kansketvå ändåsom som om

betyder något. "BetyderP", Clov. BetydaViP skrat-något Såsvarar
han kort. låterDet detnågottar

De kanske utbytbara
Teaterns dilemma den konstform förpliktadär talaäratt som att
bortom klichéerna också den med sina produktions-attmen stora
kostnader förutsätter publik.storen

konstnärenOm utanför ochstår otrevlig och ställerär ären som
de frågor inte dagordningen,står hur skall han eller hon dåsom
kunna räkna med plats den skattefinansierade offentligaatt sce-

och frågorsina hörda väl knäckfråganDet förgöra all offent-ärnen
lighet. Den och till principiell för teaterkonsten.är än 1998av mer

det med relativt folkligt stöd socialdemokratisk kul-var stort som en
turpolitik i Göteborg hotade drivas långt föröver gränsernaatt ut
vad länge det fredadevarit offentliga konstverket. Under någrasom
månader den detvåren politiskt gångbart hota medvar att t.o.m. att

Göteborgs Stadsteater, bl.a. förstänga hade förmåttinteatt teatern
fånga tillräckligt publik med tillräckligt populärstor en repertoar.
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destabili-intellektuelle hadenliksomkonstnären måsteMen en
pendelrörelse mellanoch arbetasamhället ifunktion iserande en

innebär vissttillkortakommande. Detoch erkäntinsett ettansvar
och reducera sinenrollera sigtrolöshet ochmått vägran attenav

protokollen.färdiga Attde redanuppgift denså attvetaatt passar
försökamedupphöra nålikväloch inteankommeraldrig attman

Musil skriver.Robertfram som
förhållningarproduktivauppbrottlandsflykt ochExil och är

för den delen.ocksåforskareochintellektuellaoch förkonstnärer
förebildligahemlöshetensslagstaladeAdornoTheodor W ettom

själv".hoshemma sigkänna sigmoral:produktiva inteoch att ens
oftaroller,har hantera minst tvåochKonstnären attteatern

Å engagerad intel-densidanvarandra.tillställda i avmotsats ena
anarkistendensidansamtidsmedvetenhet, andralektuell med å av

målahonomdetföroch målarvärldenvänder attatt roarryggensom
så.

statsfinan-stads- ellerlyckaskonststycketskall detMen en
ochinsikterdjupagoda tider,ochanslagdetsierad krävs storascen

negation,konstoch konstsyn.kultur- Dettavid sätt att somseen
illaoförsvurenhet skaverochsabotageopposition, mot en

kulturellräknarpedagogisk kultursynochharmonisträvande som
besöksstatistik.välfärd i

kul-för detformernaförsöktkulturpolitik har organiseraSvensk
den.innehållet istödetturpolitiska intemen

framgångsrik itveklöst varithar denvälfärdsårenunderminstInte
ellerminskarmateriellaochekonomiskadedetta. Men när resurserna

intensifieras den svårrågångenprioriteringsdebatterna upprätt-är att
ochkulturensvärderingarnaunderliggandedehålla dåoch går av

samhälleligdär blottasochnyttighet dagenikonstens allmänna en
böruppförandekonstnärligtochkulturell ordningvadkonsensus om

innebära.
förmanifestdetkringfrån diskussionernaerfarenheterMina en

Oskar-bådade regissörerna Peterkonstnärlig institutionsteater, som
klargjorde migpresenteradeLyth och jag överoch 1981,Ragnarson

förvå-villkorlighet.frihetenskonstnärliga Fögaoch denkraftspelet
smattrandevälochcentralistiska någottämligendettanande blev

konstnärliginstitutionell organiseringförformernadekret avenom
fleraochefterochomdebatterat mångavåldsamtkreativitet turer

motståndet.föröverviktmed knappföll förslagetomröstningar
Manifestets.k.detdebatten kringEfteråt kan jag inte än attannat se

för epok inominnebar, slutetför, kanskeuttryck ent.o.m.ettvar
nämligenklargjordestridenDensvensk institutionsteater. storatt en
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samhälleligt finansierad låterinte dukassig sätt änteater annat
smörgåsbord. Den ellermåste försäkra sigsättsom ett annat om

popularitet för stadi Göteborgs storlek lockaen stor attnog en av
till sig kväll för900-1 OOO politikernas stöd.personer attper

det utbudI varit 90-talets omöjliggör det konstnärligtsom en
offensiv hållning från sida, med innovativ och utmanandeteaterns en

Göteborgs Stadsteaters historia efter bekräftar riktig-1981repertoar.
heten det påståendet, också teaterchefen och regissörenav om
Jasenko Selimovic milleniets slut gjort föransträngningarmot stora

väsentlig teaterkonst både och publik. Teaternatt ge en ung storen
kommer inte undantagsvis lyckas konstnärligtänannat att vara en
betydelsefull plats samhälleti den organiserad enligt institutio-ärom

stordriftsprinciper.Teaterns samhälleliga roll blir alltmer bety-nens
delselös medan ockuperas eller mindre skickligtscenerna av mer
utförd underhållning. Dramatens under nuvarande chefenårsenaste
Ingrid Dahlberg exempel dessa tendenser. Nationalscenenär ett
har börjat konkurrera med privatteatern i stjärnrepertoar meden
garantistämpel och lämnar delar konstnärligasittöver stora av upp-
drag till dem med mindre budget kan tänka sig vågspel.störresom

Institutionsteatern del välfärdsstaten; har haft dess storhets-är av
period och delar dess svårigheter och svagheter. vital delEn gång en

demokratiseringsprocessen har den under decennier fossili-av senare
och kommit framstå alltmer utbytbar för användaserats att som att

socialpsykologen Johan Asplunds för allvarliga avtacklings-term
hos sociala institutioner med skilda slags funk-symptom

tionshinder. döendeDen institutionen karakteriserar han som en
där verksamheten kan tänkas bedrivas med helt andra deänpersoner
vid givet tillfälle där verksamma. Forskarna, tjänstemännen,ett
konstnärerna frågai helt enkelt utbytbara. den utbytbaraär I insti-
tutionen verksamheten reglerad och låter förutsägas.är sig Det är
möjligen demokratiskt, kontrollerbart.åtminstone detMen inteär

undantagsvis produktivt. konstnärligtDetän överraskande ochannat
det hittills outtalade förblir outtalat sådani institution.en

Det denna institutionalisering och atrofi Manifestetmotvar som
protesterade den konstnärligaå Det institutionenvägnar.teaterns var
med dess anställningslagar och trygghetsgarantier Ralf Lång-som
backa sluteti 70-talet attackerade med sina inspirerande förav teser

och han bland beskrev här:såen teater,ny annan som annat
harDen inre och organisation, syftar till maximaltnåyttreen som att ett

konstnärligt resultat. Organisationens syfte underlätta den konst-är att
närliga inte upprätthålla institution.processen, att en
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Åbo finskaidéerförsökte realiseraLångbacka sinaNär teater
Underodemokratiska metoder.för åranklagades han några tea-som

med auktoritäraspännandehan erkänt sinaterchef där gjorde teater
skullemetoder. Bl.a. tack påstå.våganogvare, man

scenkostymerbehöva bytakommerSvensk institutionsteater att
mindre själv-med ellerenhetertill mindreoch bygga sig merner

enlighet med dediversifierasproduktionslag. iständiga Den måste
också förmateriellt.ekonomiskt någragällervillkor Men attsom

ochangelägensamhälleligtspelplatser skall kunna garantera en
samlarteaterprojekt,konstnärligt utmanande irepertoar ensom

begränsad tidundermänniskor åtminstonekonstellation ensomav
för-kunnaskallnödvändigthåll.vill dra Det är teaternomsamma

kul-frågor och tillkonstnärliga inteförst främst tillhålla ochsig
med den ellerutbudellerturpolitiska målsättningar så stortom

kan inteinriktningen. Teaternköns- och klassmässigaden etniska,
kreativ.samtidigt konstnärligtför alla och Detangelägen är envara

det.kulturpolitiskt begäraoch olyckaillusion det attatt tro en
utvecklardemokratin,behöver kulturpolitik, återupprättarVi somen

för jämlikhet mellankulturpolitikdelaktighetenoch fördjupar /.../ en
land,geografiskaoch delarmänniskor vårtavgrupper av

ljusetSide/eBergnéhr debattbokenskriver i inte OBosse
utanför Stockholmbesökaoch det räcker regionernajovisst, att

de kra-väsentlig ifaktisk och utmaningför där liggerinseatt att en
all dennakonstbehöver också gårMen tvärs moten somven.

skyr del-aristokratiska hållningar,Väljerförebildlighet. konstEn som
efterfrågeteckenochför ojämlikhetaktighet, sätterargumenterar

oftaoch detdemokratiskbehöverdemokrati. inteSanningen ärvara
för detplats parti-allmänningheller ingeninte. Konsten är utan en

det personliga.ochkulära, det egensinniga
typisk svensk.Manifestettillförsikt bakomfannsDär ärsomen

underoch vitaliserasskulle reorganiserasInstitutionen trotsas,
förnuftetsinseddaefter det principer.demokratiska former och Man

förändringtroddeorganisationsanalytisktkunde säga, attatt aven
och ändradynamisering institutionenskulle leda tillstrukturen aven

funktionerdess
skullekanske intekraft. Andraförbisåg döendetsVi säga att

seghet. Institutionensvärderade demokratinsbedömde ochrätt
hur helstpotential blevförnyandeöverskridande och självsig som

enligt konstnärligManifest förförslagtestadinte teater.en
och kulturkonsthar talatVestheim iGeir essä som enomen

konstenOckså han betonardemokratin."den modernaparadox i
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och kulturen gränsöverskridande fenomen och pekar därmedsom 2motsättningen mellan denna dess funktion och konsts 1samma l
institutionalisering politiskt demokratiskai former statlig kul-ä ny
turpolitik.

också konsten fångasNär den weberskai rationalitetens järnbur
har det moderna samhället institutionaliserat för-område därett
trollning och tidigare undgått den borgerliga nyttomoralensaura
pragmatism. koloniserarInstitutionen kulturområdet, skriver Vest-
heim, det området skulle frisone for det ikkje-rasjonellesom vera

ellesi eit gjennomrasjonalisert samfunn. har denna epokiKonsten
relativa självständighetsin och hoppas den demokra-värnaatt om

tiska kapitalismens toleranse for det kvalitativt annleis".som er
yfrånResonemanget har behovutgår säkerhets-att systemet av

ventiler för lätta oppositionellt och existentiellt tryckatt ett som
blir destruktivt och tämligen mörk bildså sättannars ger en av

konstens funktion den toleransensi repressiva institutionaliserade
värld. eftersom variabeln publik ochMen aldrig kan tänkasmottagare
bort från konstverket föreställningeneller finns där emellertid hela
tiden möjlighet för andra konstens verkningsgrader, kan och bören

invända. All reception innebär dynamik med oförutsägbaraman en
konsekvenser. Också skerinstitutionerna det möten

Vestheim däremot, konstens bara kan skyddas frånattmenar aura
institutionens byråkratisering slutna ochi elitära sammanhang för
kommunikationen mellan konstnär och publik, förnyadslagsi ett
salongskultur. hans pessimistiskaDet paradox det demokratiskaiär
samhällets konst- och kulturvärld.

Eliterna och demokratin

Demokratin värdebegrepp höjd alla empiriska brister,är översom
skrev Trond Eriksen kommentarBerg i till Demokratiutredningenen
DN där han kallade demokrati27/5-99, sakralt begrepp iett en
efterkristen värld. sammanhang konst ochI vårt demokrati låterom

hanssig problematiseringar kring demokratin och medbestämman-
det användas viktigt konstanti ochKonsten stårettsom memento.
produktiv konflikt till populism och vanetänkande och upprättar
meritokratiska värdehierarkier principernautmanarsom om en man,

frågori kvalitet och val konstnärligaröst Konstenvägar.en om av
förutsätter eliter värderas högt och fredade villkor.tvärtom Iatt ges
konstens kungadöme råder berättigad skepsis demokratisktmoten
fattade beslut smak och kvalitetsdeklarationer. kan hurDärom
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fel folkhemskes omdömenkineser helst ha och de visa sigmånga som
värdeproduktion. detkontakt med konstens Att såärutan nyavara

konflikt grundläg-historien och denna med demokratinsvisar att
demokratin tillvälja ledare sikt kan kommagande sinarätt att

för ochakuta politiska dilemmat mindre konst-godo detintegör en
både parlamentariskt och sakkunnigt stöd.kulturpolitik med

innebär den ideala elitenVilfredo elitbegrepp sinParetos att ges
utvalda medlemmars kvaliteteroch inflytande sinasitträtt genom

frågaegenskaper. den elitenoch överlägsna sanningen inteFör år en
Mill pläderadeval insikter. Johndemokratiska Stuartutanom om

för enskildes elitistiska deklarationerbekant den irätt storavsom
ställer han detframsynthet. medelmåttornas innovativatyranniMot

därförtänkandet och originalitetens produktivitet. Just att excen-
det önsk-den allmännaklandervärt opinionenstricitet i ögon, ärär

excentriska för bryta dettamänniskor tyranni, citerasärvärt attatt
kvalificerade fri-Wallrup denhan debatterande Eriki essä av omen

för människans själv-heten upplysningens utträdetvägär ursom
sådant perspektivförvållade omyndighet.22 jämlikhet blir i ettett

kraftsvårkvalificerat det idealbildandebegrepp utövernär att varages
för individs lika människovärde.garanti varjeen

utvecklatmed dess demokratibegrepp harmoderna samhälletDet
och kulturens horisontella dimen-tekniker för konstensmätaatt

sociologiskadess utbredning och genomströmning. Desssioner, ver-
undersökningartikala räckvidd mätbar med de kvantitativainteär

för och kultur-och den publikstatistik stöd legitimerargersom
politikens inriktning.

detgranskarna skrev,europeiska imponeratsåg,De som om
de saknade"kulturlivets enastående sociala bredd,svenska enmen

diskussion kvaliteten "publikens i nationensengagemangom
uttryck för berö-sådan debattkulturliv". Frånvaron är ett enav en

därmed demokratisktringsskräck inför icke deltagarbestämda och
värdedimensioner.kontroversiella synpunkter konstenssett

välfärd och högt publikdelta-kvantitativa kulturellDen synen
konflikt kvalitetsinriktatförvisso råka medgande behöver iinte ett

riskerarkan det. Publik tillperspektiv konst, varje prisgöramen
ochalltför högt konstnärligt insti-alltid bli publik till pris göraatt

öde dem kon-till platser lämnas sitttutionerna åt ärsomsom av
smakspecialiseradekrav kvalitet. i sinturskarpa i sina De ärsom

prestigetyngdaför föra variabel,och, in utanatt unganu en annan
symbolvärden.konstens och kulturensförutfattade meningar om

aldrigkräsna publik kan siginte vinnas såDenna genom enVareunga
glansfullakulturspridningsideologi eller aldrigdemokratisk sågenom

219



DEMOKRATIN PÅ TEATERN

evenemangskittlingar bara den erbjuds medmöteutan att ettgenom
direkt tilltal utanför Svensk kulturpolitik ochrutinerna. svenska kul-

har generelltturinstitutioner mindre den aspek-intresseägnatsett
åstadkomma mätbara resultat; budgetmässigt försvarbaraänten att

inför politiker mindre engagerade konst för bokslut.i än
Högkultur eller konstkultur krafticke-egalitärär utmanaren som

det masskulturella samhällets mediokrati konformitet.och Ungefär
kan sammanfatta den grundläggande kulturpolitiska kritikså man

utvecklades först Frankfurtskolan och lånat till ide-sigsom av senare
ologiska attacker nykonservativt slag vad kallats olikamotav som
former "korrekthet", politiskt såväl genusbestämd och klass-av som

demokrati innebär, och förnekamässig. vill det, all-Om attvem
föreställningar, förutfattade liksom välgrundademeningarmänna

sådana, fundamentet för politikens slutsatser och förslag, kanger
konsten med dess korrektiv förall-utmaningar dennaett motvara
männeligade föreställningsvärld. vill väl sådantFå protestera mot ett

konstens värde. förutsättning för demo-Konstensynsätt som en
kratins fördjupning eller konsten markering slags politi-ettsom av
kens den folkets allmaktJa, igränser. ett memento motsom som en
demokrati gäller den lagstiftande makten och värdering-inteytterst

och smakens hegemoni. frågor slag ochDe ärarnas ettsenare av en
skörhet de folkvalda politikerna skall ha lagstiftainte rätt attsom om

demokrati lyssna för fördjupai till sintvärtomutan atten syn
samhällelighetens innebörder och relativisera uppfattningar.sina

från det samförståndskapa kring detta.Låt utgå gåratt attoss
den diskussion börjar föras dag med allt frimodig-Men i störresom

het och tycks allt mindre hämmad tidigare vänster-som vara av en
hegemoni kulturdebatten, gälleri huruvida demokratin verk-tvärtom
ligen jordmån för konsten; demokratin lika för kon-nyttigärger om

Ärkonsten för demokratin. demokratins egalitetsidealsten som
hämmande för konstens elitproduktion Håller framgångkvantitativ

demokratins ochi marknadens slå fördjup-kvalitativatt utnamn
ning

Frågeställningen från demokrati betyder konsensus ochutgår att
från majoritetssynpunkter dialektisk relation tillinte i väl-ståratt
informerade minoritetsperspektiv. den debattens blinda fläck.Det är
Själv vill det konstensjag domän tillhandahåller förså attse arenor
sådana exklusiva, konkreta, avantgardistiska ochperspektiv detatt
hör till kulturpolitikens uppgifter deras bestånd. Föratt garantera
demokratins skull. skulle paradoxen mellan elitism och demokratiSå
kunna upplösas välfärdssamhälleti och stället bli tilli spännings-ett
fyllt och kreativt motsättningsförhållande. Konflikten tycks däremot
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antagonistisk såväl majoritetstotalitärt samhälle kommu-i ett avvara
marknadsdiktatoriskt statligt balanseradenistiskt slag i utanettsom

för konstnärlig elitism och kvalitet kräverstödåtgärder. Respekten
föralltså med detta demokratins minoritetssyn-garantiersynsätt att

offentligheten och samhälleliga, ideo-punkter skall tillgång till att
fram.logiska och individuella motbilder hålls

motvallstalar emellertid för sådan oppositionell ochInget att en
fortsatt goda arbetsvillkor dekonstproduktion skall kunna

Vad beträffar kommerbyråkratiserade institutionerna.stora teatern
fortlöpande strukturförändring desannolikt närmasteatt se en

vidmindre och kortlivade produktionsteamåren mot scener mer
konstnärlig vitalitetsidan några utan menav evenemangsscener

regionalt ellermed glanskulturella natio-representativa insatser av
relevant för alla.nellt slag. och konsten kan aldrigTeatern Dettavara

ekonomiskaenkla faktum för det kulturpolitiskasätter gränserna
demokrati. Vill den utmanande denstödet till den i måsteen vara

från och begränsad.dess volymutgå äratt permanens
och har förClaus dansk teaterteoretiker -kritiker, några årLynge,

Gránslös kultur ochsedan granskat essäsamlingenteatersverige i
för meddärvid viktiga iakttagelser." riskernagjort några Han varnar

demokratisk kulturpolitik respekterar konstens partiku-inteen som
laritet och tycker finna socialdemokratiskt dilemma,dettasig i ett
med dogmatiska lika tillgång för alla tilldess kultursyn teatern.om

kulturpolitik förden hanMot sätter utrymme attsynen en som ger
framhäva specifik med syfte utvaldkonstnärlig identitet, nåatt en

för vill hanställetgrupp. I teaterteatergemene mans se en som
och denförhållande tillsin integritet igaranteras mecenaten staten

demokratins vid-kan utveckla konstnärliga identitet.sin Förvägen
för skullekommande han detta helt centralt, utan teaternser som

bli skräck-samhällets spel sakna möjligheter till tolkningar och ett-
samhällesvill denvälde. Det vär-säga utan teater ettsom suger upp

värdelad-deringar och gestaltar dem bildmässigt, gestiskt, verbalt i
ochdade uttryck dubbelriktad kommunikation mellani scenen

kan väsentligt vittnesbörd klimatetsalong. Teatern iett om enge
sociala relationer, och får därmed också lust kallaepoks att tea-man

skriverför sanning", Lynge.tern
Person/eretslåta bli tänkasvårt Lars NorénsDet 3:1är att att

efter-det katastrofalaoch läser de orden.Sju Ja,närtre, oavsettman
för alltid kommer blitill denspelet uppsättningen att ettsomsenare

likhetsvensk teaterhistorias och istörsta äventrauma, om manav
ochanvände estetiskt och etiskt tvivelaktigamed mig Sju treattanser

föreställ-åskådarna den frihetkontraproduktiva metoder, berövande
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brottslingarna-skådespelarna. föreningen ochi KisarånetMengav
före polismorden Malexander försommaren ställde också deni 1999

oroande frågorpjäsen samhälles ideologiproduk-ettscenen om
och antidemokratiska föreställningar.tion den västerländskaSå som

förmått från antiken och tid.in i vårgörateatern

Noter

citerad NilssonHär 1981,1 183.ur s.
Kulturpolitiken bör del arbetet för bättre samhällsmiljö, klargör2 ses som en av

kulturråd det huvuddragen kulturpolitik. inled-Statens i års Se1974när anger
till skriftserien Kaltmpolitikningarna praktiken med dess årliga Översikteri av

statliga kulturinsatser. "Kulturell jämlikhet enligt riksdagsbeslutet lika viktigär
ekonomisk och social jämlikhet", fast formuleringslår kulturrådet isom en som

består 90-talet och tolkarin i det statliga perspektivet kulturpolitikensom
sedan 60-talets debatter.

Swedner 1967.3
NylöfSwedner och här citerade utredning Kaltaraktivt samhälleTCO:s4 är ur

1970.
Nylöf Också detta1968. citat TCO-rapporten.5 ur

red. också SwednerJansons 1968, Se 1971.5 262s.
urval de tidnings- och tidskriftsinlägg följde Rabbe EnckellsEtt7 av som

föredrag vid Konstakademienshögtidssammanträde den samlademaj30 1962 är
debattboken alltingi konstAr 1963.

"Kulturbehov och kulturpolitik" PalmSe i 1978.8 uppsatsen
"Publiken svek publiken sveks", bok.i9 107som var som s. samma
Nordensvan delen1917-18,1° 481.senare s.

Riksteater, planer och motstånd, UllbergOm initiativ, 1991.11 se
frigruppernas historia och TjäderSjögrenFör Den1982 1984.12 se senare

appendix det s.k. Manifesteti Göteborgs stadsteater.återger
artikelserien kulturen ochSe i SvD13 29.8-99.mottagarenom
Kaltaraktivt samhälleSe 1970.14

Myerscough 1990.15
målen, fastställda kulturpolitiska mål, gäller: yttrande-De åtta i års16 1974 -

frihetens förutsättningar människors möjligheter till skapande aktivitetegen- -
motverkan kommersialismens verkningar främjande decen-negativaav av-
tralisering och beslutsfunktioner kulturområdet till eftersattainom hänsyn-

erfarenhet och behov konstnärlig och kulturell förnyelse garantigruppers - -
för äldre tiders kultur till och levandegörs utbyte erfarenheteratt tas vara av-
och idéer språk- och nationsgränserna.över

kulturpolitiska svårigheter konstkultur skall hävdasDe uppstår17 närsom en
och den kulturella välfärden innanför okontroversiella honnörsordprecisionges
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Nord-deltagande, demokrati och aktivitet uppmärksammades till delviss isom
temakonferens häriska rådets Nordisk kultur Oslo ocksåi 1997, tematom om

den nordiska identiteten under utifrån. FriborgSe 1997.sattvar press
Asplund 1968.18

Långbackas konstnärligSe 1981.19 teser teaterom en
förordet till Strömbäck red.Citerat 1994.2° ur

Vestheim. "Kulturinstitusjoner, demokrati politikk". opubl.Geir manus3 og
Wallrup Luthersson red.i Björnsson 1998.N2 8a

och samtidskorrekta hållningar till dessa frågor MelzerrepresentativaFör23 se
m.f1. 1999.

Lynge 1987.34

denna självinledande sidor har jag citerat migPå några uppsats urav
periodframställningden översiktliga Tjäder och jagA. svararsom

för Lönnroth, Delblanc red. svenska litte-i DenGöransson 19998C
del Stockholm: Bonniersraturen,
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Publikens rum

expansiven arena-

Lena From

stank. tarvliga släpades där deDet Kvinnor i rättegångartrasor mot
hade Efter och skrek:chans. dem barneninte "Minnågon sprang

häxa häxal,Minär ärenmamma mamma en
illa, mumlade till fröken och stapplade dörrenjagmårJag Närut.

till slog hörde köttet fräsa bålet.igen jagscenrummet mot
Än dag undrar hur skådespelarna egentligen bar föri jag sig att

tiden för häxprocesserna levande. Känslan skuld,i Sverige sågöra av
fortfarandebarnet sviker rädsla, bär medjag mig.attav vara som av

förblirFöreställningen livs kulturupplevelser.mitt Detstörstaen av
fannsskolan tvingade den fick någontingmig. Jag veta attsomvar

uppleva skulle ha fått kännedom till-jag inte Ettatt som annars om.
val också gick välja bort.attsom

gick mellanstadiet kulturpolitik började gälla.Jag års1974när
bland skulle motverka kommersialismens negativaDen annatsom

verkningar kulturområdet, möjliggöra konstnärlig och kulturellinom
förnyelse, människor möjligheter till skapande aktivitet ochge egen
främja kontakt mellan människor

mål fast också den kulturpolitik börjat gälla fråniDessa står som
förMed viktigt tillägg: kulturpolitiken ska dessutom verka1996. ett

allas möjlighet till leultumpplevelser Vad kulturupplevelse ellerär,en
kan skrivs det ord det däringenting Det svårtär sättaattvara, om.
magiska inträffar förflyttad tid ochblir bortomnärsom man rum,

tillstånd kan jämföras förälskelse.det bara med allaMensom som
med dem känner omedelbart ögonblicken dåvarit igenom man

direkt och omedelbart upplever alla samtidigt. Glömmersina sinnen
bort tänka och varför, hur bör bete ochsigäratt var man man
vad andra eventuellt kan tänka och tycka. Allt det där jagsom
genomlevde teaterföreställningen.3under den där

kulturpropositionregeringen iNär 1996/1997 års utvär-gör en
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dering de kulturpolitiska förflutit sedan konstaterarår 1974,av som
den hel del faktiskt har har bland fåttSverigeuppnåtts:att annaten
fler regionala och kammarorkestrar och människor harmångateatrar

dag förr till eller flera kulturinstitutionerfi närmare än en
Ändå det förstås bra kulturråd redovisar deninte Statensär när

svenska befolkningens förkulturvanor kulturpropåret 1996/1997
med följande siffror:

har besökt endainte konstutställning under året gått.63 procent en som
har enda teaterbesök underinte gjort året.61 procent ett
har konsertbesök.inte gjort någon57 procent typ av
har bio.inte varit47 procent
har besökt bibliotek enda heltinte något gång år.543 procent etten

Vänder förståsdet kan fjärde svensksäga nästanattman man var
konstutställning Internationellt liggerminst året. settser en om

svensken också hög det gäller delaktighet kulturlivet.nivå inären
Hushållen publiken dag den aktören den svenskaiär största- -

kultur- och mediemarknadenf Enligt Kulturrådets sammanställning
utgjorde kultur- och mediesektorn miljarder kronor deni43,6
svenska samhällsekonomin dem stod hushållen förår Av1996. 29,5
miljarder. kulturkonsumtionen motsvarade alltså drygtprivataDen

landets totala kulturekonomi/68 procent av
bakgrund refererade siffror kan fun-detMot värt attav ovan vara

dera stund kring hur skillnaden mellan ochde politiska målenen
verkligheten och vad det beror träffarpublik deut, attser som
val det alls kan kallas välja.Omgör. gör attsom nu

Den teaterbesökande svenske n

dettaTeatern perspektiv särskilti intressant.är
Efter folkrörelserna får det statliga bidraget allastörstateatern av

kulturformer, drygt miljard sak gäller lands-inomSamma1997.8en
där efter studieförbunden bidragstagare,tingen, störstaärteatern

och för Kulturrådet förmed undantag musik intesom ger mer pengar
till konstyttringnågon annan

Med skattemedel bidrar alla således mycket till fortsattateaterns
synnerhet dess institutionaliserade form. däremot,existens, i i Privat

lägger svensken förhållandevis lite stället vårI ärteater.pengar
kulturutgift dags-massmedier och kvällstidningar ochstörsta - -

böcker.
svenskarna internationellt ändå tillhör världensAtt sett mest tea-
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terbesökande folk främst faktorer:tillskrivas demåste två många
barn- och ungdomsföreställningarna, storstadspubliken gårsamt som

flera gånger året.teater om
Stockholm har världsrekordet. Enligt Wfillmar forskatSauter, som

svenskarnasi stockholmareutnyttjar möjlighe-tvåteatervanor, treav
där andra storstäders samlade teaterliv glädsmångaten att teaterse

det fjärde eller femte då och då.når invånare någon gångom var var
Till storstäderna kommer också svenskar förövrigamånga att tea-se

för första och den baragången, går gång åretter teatersom en om
det kanske där.justgör

Stockholmminst lockar teaterpublik. det berorInte Menstoren
det därinte de nationella finns, deäratt storasom scenerna som

helt finansieras med skattemedel. Landsortspubliken väljer inte Dra-
eller den kommer teaterbesök. ställetOperan detInär ärmaten

privatteatrarnas underhållande lockar, med skåde-repertoarmer som
spelare, väl kända från TV, förFig. Privatteatrarna1 tyvärrscen.

publikstatistikinte institutionsteatrarnasätt gör.samma som
Ändå det överdriftingen stolpåstå i privatteaternsär att att varannan
salong svensk bor Stockholmsregionen.inte Elisa-iupptas av en som
beth Johansson har länge jobbat med publiken till Vicky dervon
Lanckens Stockholm, där föreställningaruppsättningar i Hotel-som
liggaren, hetaste laget, Kolla klotet, ochI Svensson, Svenssonsenastnu

och för utsålda husgått Cirkus och China.går Oscars,teatrar som
uttrycker försiktigtsig träffasHon jag, påstårän när attmer som

den övervägande delen publik kommer långvägaprivatteaternsav
ifrån. helgerna, hon,Det Vardagarna.intestämmer säger men
Likaså med hålla hälften biljetterna för "privat-är teatern attnoga av

åker arrangeradeinte bussresor.personer som
finns efterfrågan biljetteringen lokalt, säljs de tillMen var

efterfrågan finns.
vissa landsortspubliken med andra ordPå uppsättningar iär

den aldrigmajoritet. där snittbeläggningen förDet Dramaten,är
utanförpublik Storstockholm ligger med högsäsong19 procent

under då beläggningen kan ligga 25 procent.runtsommaren,
Bussbolagen ochDramatens Operanssäger uppsätt-rent ut att

ningar inte sälja. Dels hinner de framförhållningen förgår inte, äratt
kort vad gäller nationalscenernas föreställningaroch tidrepertoar tar

marknadsföra. Dels efterfrågas nationalscenerna publi-inteatt av
ken, slår ihop teaterbesöket med till Stockholm, inklu-som en resa

frukostsive hotell och tid för shopping.övernattning,
Malmö ochigen Göteborg. längeSamma går i Såmönster
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scenprivatteaterniHardrar publik tillTV-/eandisarpåFigur enscen
ochmed bla Allanspelas China SvenssonSvensson påSvenssonur som

Ström/aolmrollerna. joakimSuzanne Reuter i Foto:

gickfrån Duvemåla spelades Malmö MusikteaterKristinasom
medfullastade dit, därefter har detbussar varit trögt attmen

Publiken till Göteborg villtill stånd. inte annatteaterresor som reser
Stadstea-Göteborgsoperan ellerundantagsvis till uppsättningarän

ochföredrar Lorensbergsteatern, Lisebergsteaterntern utan oe
Örebrojalmars ocksåLabero Rondo. Flacks iPeter H är ettrevy

resmål alltid hem.gårsom
och musikal faktumpubliken lockas underhållningAtt är ettav

ochpolitiker börjat uppmärksammasvenska årsenare somsom
har börjat prägla framför allt de regionaladärmed också alltmer teat-

fyllaförhoppning musikaler skaPolitikernas är attrepertoar.rarnas
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salongerna och därmed bättre ekonomi. kanHösten 1999teatern
publiken välja mellan totalt olika musikalföreställningar, därav elva19

landets stads- och länsteatrar. formuppsättningar Denna av
marknadsanpassning har undgått kritik,inte också drabbat Dra-som

Inför spelåret har såväl aktör från Rederiet, nykläcktmaten. en en
Åmålfrån kultfilmen livet ochstjärna underhållare känd föriom en

smaklösheter kallatssina ensemble de åderlå-in i årensenasteen som
både antal och, framförtits i allt, kompetens", skriversvårt, exempel-

Sundsvalls Tidningsvis kulturredaktör Bladh formu-skarptCurt i en
lerad krönika.

fårDet ska kul detvara annars vara-
Varför väljer då publiken hellre den traditionella språkprivatteaterns

förståsSvaren många.är
Vicky der Lancken, med bolag sedan 1989teaterarrangör egetvon

och nyligen tillträdd konstnärlig ledare för Riksteatern, känner dem
antagligen bäst och sammanfattar ungefär härzså

vill skratta.Man
vill bli berörd.Man
vill känna igen skådespelarna och bra skådespeleri.Man namnen se

ska hända spektakulärt kanDet talanågotgärna scenen som man om,
kanske med scenografin eller kostymerna.
Teaterbyggnaden ska estetisk upplevelse, vacker och glitt-gärnavara en
rande guld vill känna får föri mycket pengarna.attman man-

det där räcker verkligen vill framinget tillMen nåav om man en
publik, hon. helhetsupplevelsen räknas, för-allaDetsäger är som

föds redanväntningar letar efterinär ett teaterannonsernasom par
vad de vill fortsätter med bussresan, hotellet, middagen ochse, som

infrias finnspubliken väl plats.måste Någon måstenärteatern
finnas till hands och den till aldrig förut.visa variträtta teatersom

ska bli väl bemött kassan, den biljetter, hängeriMan river inav som
kläderna garderoben. Allt lägger för helai sig ivägenstörsom annars
teaterupplevelsen och kanske aldrig vill tillbaks. Detgör att man mer
händer Vicky der Lancken personligen människorringeratt von upp

har klagomål, förklararlyssnar, och klagomå-närpresentersom ger
befogade.len varit
kan det enkelt det vanlig, regelrätt kundvårdMen så ärattvara

det handlar omsom
Också och ståndsmässigaNej. Operan Dramaten itar man

lokaler handväl publik. Publikensin vill denOperan iävenom
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föredrar sedanförsta hand bli underhållen, och publikDramatens
komedi framför drama.länge

landsortspubliken sökerinte signågontingDet är gör attmer som
förklaras medenbart kantill nationalscenerna. inteNågot som

fortfarandetillgänglighet, eller det faktumbemötande och som -
klassfråga." Lundingäller, kultur TonyNågotärtyvärr att somen-

här:buss uttryckerRejmyre så
för lite känt.har känsla det Dramaten-Jag äratt som gesen av
de kanskriver de andraTidningarna Dramaten,än om enmer om

och ibland det riktigthelsida något gång.är stortmer om

Iågstatus i tidningenKulturjournalistik
den tredje statsmakten och tillmätsMassmedierna brukar kallas som

kul-för yttrandefrihet och opinionsbildning.sådan betydelse Istor
massmedierna bidrar tillunderstryks ocksåturpropositionen attatt

och befolkningsgrup-skillnaderna mellan olika landsändarutjämna
vik-spelatfråga tillgång till kulturupplevelser, och deperi att enom

för olika landsändar och till varandra.roll regionertig närmaatt
detfortfarande för radio ochgäller IV. inomDet Men ärpressen
alltdominerar dag. lokala betonastrend i Den särartenen annan som

lands-stället hög grad till fjärma olikaTidningarna bidrar i i attmer.
gäl-från del denändar och varandra.regioner ironiDet är en av som

samtidigt den informa-ler delar samhället justmånga som nyaav nu:
mycketdag har tillgång tilltionsteknologin har gjort imångaatt en

förut, betydelsen den lilla världenvärld ökarnågonsinstörre än av
främst lokala morgontidning.hemmavid. i sinDen möterman

ochkulturutgift massmediernämnde svenskensjagSom är största
lägger svensken dags- och kvällstidningar.böcker. Mest pengar

ochläser dagstidning vardag, låsersvenskar varjeNio tio närav en
fårdet första hand händelserna den kommunen deli viiär taegna

av24
med det lokala materialet tillmätts vikt hartaktI störreatt

gäller för tidningarnas kultur- ochutblickarna minskat. nöj-Det även
definition ofta bedömsessidor, där det lokala materialet per vara

nationellt och internationellt materialden allsintressant. månImest
och musikfår det första hand litteratur uppmärk-iärutrymme, som

bibliotek. Och den finnsfinns tillgåDensammas. att ortens att
affären hemma.köpa i

kulturpolitiska och pressetiskaMed avseende den vikt isom
yttrandefriheten förutsättning för frittdiskussioner läggs vid ettsom
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vad kul-kulturliv, det förvånande debattenoch levande iär tyst om
självklartoch kan Samtidigt detturjournalistik är attsom ansesvara.

uppföljningar lokaldebatten medfölja allmänpolitiska nivå,den
kulturpolitiska frågor knappast alls,uppmärksammas i några

medienzé
för traditionelltidningar saknarFlera ävenett garanterat utrymme

finns, kultur- och nöjesmaterialetbevakning. detkulturell måsteNär
enstaka fall dess-tabloidsida, där detstundtals dela ien gemensam

och vädret.ska med Fig.serierna 2utom samsas
nyhetschefenfaller ofta mellan stolarna hosKulturpolitiken dagi

kul-Nyhetschefen tycker kulturpolitikoch kulturredaktören. äratt
före-Kulturredaktörenoch därför ska behandlas kultursidan.tur

kulturpolitik politikkritik meddrar sidan ärägna argumentet:att
vanligendärför nyhetsplats. där nyheteroch bör behandlas Men

kände till, ellerska förstås sådant tidigare åtminstoneingensom som
"omvänd ordning vidvinklingar gäller genomgåendeärsom nya,
nyhetschefernyhetsvärderingen kulturellt material. intresserarFåav

efterfrågar puffar då väl-för det verkligensig gärnaär nytt,som men
kända, konstnärer Carlsedan länge bortgångna, Larssonsommen

nyhetsstoff kultu-tal. Riktigt bliroch Strindberg kommerAugust
kontroversiell och provocerandebara den ifrågasatt,såär attren om

den kan sälja lösnummer.
tydligtRiksteaterns och uppsättning SjuLars Noréns ärtre ett

nyhetsplats förexempel uppmärksammades den sittdet. Först
för de med-val skådespelare: fångar dömts brott. Närgrovaav som

polismorden Malex-verkande olika blev inblandadesedan i isätt
fick nyhetsplatsander förnyad uppmärksamhet.den Det somvar

efterföljande ochden kritiken regissörenmassiva NorénLarsmot
producenten Stenberg förmedlades, och där derasIsa som senare

behandlades.entledigande från respektivebegäran tjänstersinaom
företrädesvishöll kultursidorna den lokalaSamtidigt i pressen

diskuteradesställdefrågor inteSjuDe tre etttyst. scenen, ursom
konstnärligtperspektiv ochkonstkritiskt inte in isattes ett samman-

hang.
styckeför fler svenskartorde känt någotSju äntre annatvara
haftrelativt liten publik harsamtida dramatik. möj-svensk Bara en

och/följt riksmediernaslighet uppsättningen. inteDenatt somse
har heller kunnatregionala tidningarnas bevakning inteeller de större

innehåll. finns alltså anled-konstnärligasig pjäsens Detorientera om
skyldigheter tidning hardiskutera vilka sinaning gentemotatt en

kultur.läsare det gäller bevakningennär av
blir bevakningenlandets kulturredaktörerFrågar attsvaretman

233



nöjeKultur och1999
HuskurerKalasbra folkmusik
i fickf0rma1

funkflirtmed svensk
Humll,V0I-kwkumKaronav

ARBOGA Gruppenbuünvülriknlo-denVåndsmâstarm ochspelm-folkmusikI :ommmm abuse-lutade: höstturnésin l Nico- buüunPrhutz-Wmmpázlu-Innla lmlwmusIkvittDen Simmaverk:Kalabrakal-;nappenunasjälvalat sinmusikfö mungipfmunspelochsllgñaitammande folkmu-nordisk Markusochdu inteminst Kman en: utsagan:Ik mnmmmed ochsvan- mmnonmedinnwckdhnr-dmudkmlahbraMusikföreningochskatextat por.Sill-n kan Kalabnhutpehtvida kluhbenPuchim mänåvtmbø-.mSmed Kb-Ivan inamnetmångafrâaormendetlrlnmdpå Internet konsüøsomdøtluørmønheltImistoddwlmnuntfolkmu- HEIDl-MÅRMVIUAVIITAenkelteubhndnlngavnhnh-dktuüvalumi klan och G899 20dlhtlochhlubu Unni.

Spansk film kortfilmsprisvann
dmlntemadøndhüvlhxpek-
hmm.Wanna:Hr 25000humor.
Myumünulldøhdamd-hndmhonlndøkanlnnenmPhilippe

ochtoncavBsuvnn å

IRENEWALLGRE
O0221-365



LENA FROM

till-händelser omedelbartlokal. Med lokaltmåste ärmenas somvara
lokalkulturgängliga för den läsekretsen, någonutövassom avegna

till, exempelvis skå-celebritet eller alla kännerav personer som
landets tidnings-kända från sakdespelare TV Sammaär svararsom

tredjebevakningen lokal. detska Menägare, är stats-att somvara
riskerar,fokus det lokala kulturlivetmakt Medsitt ansvarta som

den kul-och debatten kringden kritiska granskningensett, av --
med-utebli helt. skasällan jagHurutövas orten atttur somsom

den kvalificerade dans-kunna förhålla till exempelvisborgare mig
de endaemellanåt skymtar Television,konst i Sveriges närsom

storstadenintroducerar den finnsmedier ii viss månsom
lokalre-med storstadstidningarna,kan konkurreraVi inte svarar

kulturlivet hosOch skulle skriva intedaktörerna. oss,om omvem
detsjälva gör

blirförstås det perspektivet intro-Detta Menär settsant. enur
internationellförfattare fåttducerande stortext upp-om en som

till svenska,märksamhet, inte intres-inteännu översattssommen
flestaokänd för delika lite bildsida konstnär,sant, av ensom en

med internationelltdet perspektivet blir intervjuSettorten. enur en
totalt ocksåkoreograf Kennethkänd ointressant,Kvarnströmsom

dansinslag Riks-finns med enda oberoendehans i325,4 somom
Föreställningen tidningens utgiv-måste nåturnéprogram.teaterns

redaktionelldenningsområde, motiverar inte utrymmeannars
plats.

publiceringLokal anknytning avgör

harkonsten och konstnärernahandlar alltså huruvidainteDet om
deeller handlarväsentligt läsarennågonting Detsägaatt om var

verkar.
lokalaoch bevakningen detdag dominerar litteraturkritikenI av

ofta beroendetmusiklivet tidningarna, ochi är tungtstort av recen-
bevak-mindre ideellt sköteroch skribenter ellersenter mersom

och internationella inblickarfritid. nationella iningen sin För

Bargslagsbladet delar /eultarma-valredigeradeFigur I
tabloidsida tillsammans medterialetpå nöjet, seriernaen

heltlandsortstidningar saknar dockoclø vädret. Flera ett
plats.redaktionellfast för /eulturbevakning påutrymme
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andra områden kompletterande artiklar hämtade från nyhets-står
byråerna där materialet, mycket till följd tidningarnas refe-av ovan
rerade redaktionella krav, allt har kommersialiserats.mer

Lokaltidningens möjlighet världen för migöppnaatt som sam-
hällsmedborgare kan jämföras med den finns de rikstäckandeisom
etermedierna. har pappersproduktDen unika möjlig-ortensom
heter utblickar och placera den lokala kulturen i inter-att attge ett
nationellt sammanhang. bor kulturinstitutionerNär iutan storaman

omedelbarasin närhet, har tillgång till kanske bara sommaröppetett
galleri och möjligen biograf det till tidningen första handiären man
vänder för impulsersig till kulturupplevelser. fårdagiMenatt nya

läsarejag inte vilka möjligheter till kulturupplevelservetasom ens
faktiskt finns.som

Delvis det kompetensproblem. Hade tidningarna kulturre-är ett
daktörer med tid och råd läsa, del internationella mäss-att taresa, av

fler nationella och föreställningar,internationella utställningarsor, se
och performance skulle tidningarnas kultursidor sannolikt ettges

innehåll. Kulturredaktörerna de finns, dessutom oftaär, närannat
med för tidningens kulturutbud.ansvaretensamma

det krävs också mod för publicera sådantMen går tvärsatt som
vad tidningens läsare förväntavid frånsig såvälsig,mot vant att even-

tuella kulturredaktörer och ansvariga utgivare.ägaresom
första hand väljai lokalt material undgårGenom denatt man

besvärliga diskussionen kvalitet, då det kvalitetsaspek-inte ärom
ifall kulturföreteelse relevant bevaka elleravgör ärten som atten

slipper således debatt med lokala kulturutövareMan mångaen som
skulle tvungen att ta.man annars vara

dessutom ofta krångligare och dyrareDet publiceraär att annat
material med förlags-recensioner och pressbildergratisän
sidorna. Tidningarna kan juridiskt konstnärliga fri-inte sigta samma
het upphovsrättsliga frågori professionella konstnärer kan. Ochsom
den försökt det kan såväl tids- tålamodskrä-vet attsom vara som
vande föra frånprojekt idé till publicering, förbi tveksamma juris-att

och ibland motsträviga utgivare.ter
Läsarreaktionerna vid publicering modern bildkonst och konst-av

närligt fotografi också redaktionernainternt långt mycketär - -
kraftigare vid aldrig kontroversiella bokrecensioner.så Härän sätts
den journalistiskt det blåseransvarige läsarstorm kanNärprov
det enkelt fullfölja publiceringarinte väcker reaktion.attvara som

erfarenhetjag bra kan avdramatiseraMen ochvet att reporterav en
introducera, föreslå tolkningar och konstnärerna och deras verkmöta

konsten tillgänglig också för publik.sätt görett som en ovan
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ochofta tidningsledning, ansvariga utgivareinbegriperDen ägare.
ha tid-kulturmaterialet skaVilket ideDet är avgör utrymmesom

framgått kommerfår kosta.hur mycket detoch Somningen pengar
med skådespelarekläm.då balettprogram IntervjueriOperans som

alltidDyall däremotGustafsson, och KarlRobert Suzanne Reuter är
det demkonstigt kanske, justgångbara för publicering. såInte äratt

till Stockholm skavill jagjag när teater.resanse scen

motstrategiMöjlig
Smålandspostenexemplet-

med kulturmateri-finns arbetartidningarDet sättett annatsom
få.utanför storstäderna de Små-läsare,alet sina ärgentemot men

exempeldetoch med upplaga,landsposten, baserad ii Växjö 40 000 är
också den tid-tid.fått uppmärksamhet Den ärmest senaresom

informa-dendet gällerlängst påvisaning gått när att nyasom
frånguida vidaremöjligheter läsarentionsteknologins att pappers-

kulturellaandratidningen in i rum.
Annikapublicerades konstnärendecemberDen 19981 von

annonsfri helsidablinda kvinnan iHausswolffs foto Den en
kort, introduce-tala för själv.4-färg. Bilden fick helt och hållet sig En

kulturredaktörenförstasida, därfanns bara tidningensrande text
chefredaktören UlfochAnders Mildner, Patric Moreaucuratorn

ville kundetillit.presenterade projektetJohansson Fast Den som-
Därmeddel fler bilder.hemsida vidare ochfrån tidningens ta av

Annikauppfattningskapaläsaren möjlighet sigatt omegenengavs
detunderlagkonstnärskap basisHausswolffs änstörreettavvon

hade kunnatvanliga papperstidningenden ge.
flera tidningar hadefleraProjektet anmärkningsvärt på sätt:är

låtakultursidor utställningsyta,tidigare sinaanvänt att pap-mensom
tidi-hade aldrigdel publiceringenbara litenperstidningen en avvara

offentligt och tydligtchefredaktörensvenskskett i Attpress.gare
möjlig-kulturmaterial och kultursidorstöd förmarkerar sitt att ges

framför alltovanligt.4-färgstryck synnerligenhet till påtogMenär
roll. Självaaktiv, kulturpolitisktidningen speladen lokalasig att en
samtidanämligen medprojektet förklaradesupprinnelsen till att

förAlltså bestämdedelbristvara Sverige.konst i vårär attossaven
ochfick det lokala konst-Därmed såvälutställningsjälva ordna en

utställningsväsendet, under-institutionaliseradedetgallerilivet som
dagligen tionyhetsplats tidningbästa i når åttakänt avsomen

smålänningar.
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Anders Mildner den främsta drivkraftenFör irritationen övervar
kultur klassfråga. räcker inte med den villDetåratt en att taens som

del konst aktivt söka den hemmaplan.måste villDenav upp som
del den samtida konsten också ha råd tillmåste Stock-ta av att resa,

holm eller stad.någon inteDet rättvist.större ärannan
stipendierV1 och skickar folk utomlands förger att representera-

Sverige utställningar, de flesta svenskar har ingen aningstora men
vad de samtida konstnärerna egentligen konstaterar Andersgör,om

Mildner.
ville den här konsten förvisa människor-Jag aldrigupp som

skulle kommit kontakt medi den. kan leva helt livMan iannars ett
Kronoberg samtida konst.utan att se

Smålandsposten läsare, under de veckornår 100 OOO som sex som
projektet varade olika kom kontakti med fickFast. Desätt

konstnärer de två åren Sverigemöta senastesom representerat
konstbiennalerna ijohannesburg, Istanbul och Venedig, Docu-

Kasseli och världsutställningen Lissabon. ficki AnnikaDementa se
Hausswolffs fotografier, laddade med hot och undertryckt våld.von

fick hur reklambyrånDe Morgondagen betedde densig, plöts-närse
ligt skulle producera någonting till salu. kundeinte låtaDesom var

Åsalänkas vidare frånsig Anderssons, Carl Michael Hauss-von
wolffs, Annika och Anders webb-sidor.Ströms Boqvists Och de
kunde till frukost del Bigert Slipper-projekt,Bergströms Last8Cta av
där dödsdömda fångats måltider dukats och fotograferatssista upp

förföriskt och sensuellt de exklusivai matmagasin.av, mestsom
Fig. 3

väcksaptiten könlik banan medMen persikotestiklar,som av en
fastnar halseni intill konstaterar:när text torrten

Karla Tucker avrättades med giftinjektionFaye Huntsville,i Texas,en
februariden Till måltidsin sista valde hon Persikor, Sal-3 1998. Banan,

lad. Karla avböjde måltiden den serverades.när

tidningen SmålandspostenFigur Når
genomförde låsarnaTrust mångamötte av

samtida konst för första Exempelvisgången.
ställde delB igertêBergström atav som en av

projektet Bild publicerad medLast Sapper
/eonstnårernas tillstånd
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Med infördesFast således språk tidningeni bröt detett motsom
läsarna vid till livs.sig konstnärVarje intro-som attvar vana

ducerades endast med mycket kort längreinte notis,äntext,en en
tidningens förstasida medan vanligtvis kul-utrymmet texttungen
tursida helheti sin upplåts till konstnärernas projekt. Genom att
rucka läsarnas och förväntningar, ville tidningen väcka reak-vanor

förutsättningtion. för allaEn seriösa massmediers verksamhet är att
läsarna har tillit till tidning, desin kan lita det står äratt att som

ville tidningen plötsligtNu läsarna tänka till också kringsant. att
detta: Vad det egentligen för bild verkligheten förmedlasär iav som
massmedierna nyhetHur utser en

Tidningen vågade tillit tillsin läsarna faktiskt fanns där,sätta att
redo tilltrodde demDen kompetensen ladda ned deatt ta emot. att

krävdes från och vågade litaInternet läsarnaprogramvaror som att
villiga konsten tid.attvar ge

Därmed inte alla tyckte den. Målet hellerintesagt att om attvar
folk skulle tycka konsten, människor skulle den.utanom att se
Och det talades fester,Trust, arbetsplatser, ochgatan..."om
då har de märkt den, Anders Mildner.säger

detMer så går inte reaktionerna. under-än Någonsägaatt om
sökning mottagandet gjord.inte Protesterna interntärom
redaktionen enligt chefredaktören Ulfjohansson, högljuddavar, mer

synpunkterna från läsarna, och hotadeän medäven om en annan
sin publiceringenprenumeration skulle fortsätta.sägaatt upp om

fåtal ringde tidningenBara och då främst människor alla tid-ett som
ningsredaktörer känner från liknandeigen sammanhang: prenu-

sedan längremånga inte kännerår igen utbudet,sig imeranter som
förringer de harinte talanågonensamma mest attsom attannan

med. dagstidningarSveriges fyller oerhört mycket socialstörreen
funktion vanligen tänkermånga på.än

Smålandsposten har genomfört ytterligare Internetprojektett
efter Fast. involverade ochMP musiker,6 poetersex sex som
ombads samarbeta träffas och diskutera projek-utan attmen utan att

med varandra. Ekdahl,Lina Lindgren,Jacques Werup, Petter Roytet
Isaksson, Küchen ochMaria Kristian Lundberg skrev alla dikt.varsin
Därefter ringde de musikern de ihop med och läste dik-inparatsupp

dennes telefonsvarare. Eggstone, Börjesson, Christof-Magnusten
fer Lundquist, Mopeds, Pelle Ossler och Benjamin Peetre tog upp
ljudet, överförde det till sina respektive datorer, ochtonsatte e-pos-
tade materialet till Smålandsposten. Därefter lades det tidning-ut

hemsida.ens
kunde läsarenDär del dikten, biografier musi-ta av poeterna,om
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län-hur de lyssna ochkernas discografier, bilder ut, genomse ser
publi-papperstidningens kultursidavidare till andra sidor.kar På

cerades endast dikten och webb-adressen.
hemsidan. hadehär antalet besök MPDen gången 6 näs-mättes

nyhetsmaterial. likalika träffar tidningens Nästanmångatan som
samtida, heltdel nyheterna, alltså delmånga togtog avsom av

nyskriven och musik.poesi

nåVåga blanda, fler

frågor tillgänglighet,aktualiserarSmålandspostens arbetasätt att om
Redanmångfald har med demokratidelaktighet och alla göra.attsom

kulturmaterial vanlig dagstidningvalet publicera iavanceratatt en
för fler. rädd förautomatiskt tillgängligtdet sinIngen ärgör mor-

ofta förhåller tillgontidning, den sig vän.är som enen vana som man
förblir denibland, likvälkan bli förbannad denMan manmen

före-skapa diskussion kringoftast finns möjlighetenHär atttrogen.
till del.skulle komma läsarenteelser intesom annars

till interaktion och del-inbjöds läsarenMed såväl Fast MP6som
med tidningens hjälpflera nåddeaktighet nivåer. Konstnärerna en

materialet tillhaft betydligtpublik skulle svårare att taannarssom
lika mycket valetStyrkan till exempel, ligger iiMP6sig. av

lyrikden oväntade kombinationenmedverkande konstnärer i avsom
tillgrunder fler känneroch musik. kan godaMan attanta unga

Ekdahl ochmusikerna och Wilmer Linai Eggstone X än poeter som
blev lyriken.Küchen, och musikerna här iin PåMaria vägatt en

svenskföljerkan den utgivningensätt anta att som avsamma man
svenska rock- ochlyrik sällan bevandrad deniär popscenen menmer

lyssnade till del dess musik.nu en av
fun-möjligheterjobba interaktivt med inteAtt Internet ger som

för-introduktioner ochförut, samtidigt publicera kortarenits att
tillkan fungeramaterial. Papperstidningen aptitretaredjupande som

villhemsidan, varifrån den kanfylligarede rätter serveras somsom
dessert. förytligandetill kaloristinnsöka vidaresig Detän aven mer

befaras detmed materialets populariseringkulturen takti avsom
finns för bådebehöver platsäldre kritikergardet inte Detäga rum.

allahållnaoch. Både introducerande nivå gör atttexter, somen
Och avancerad kritik, hållenintresserade kan dem till sig.ta en

ledafinns möjligheterberikar de redan invigda. Likasånivå attsom
till originalverk, vilketläsaren vidare gör prenumeranter ettatt

själva aktivt ställ-förut beredas möjlighethelt kansätt än taattannat
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till det materialning tidningens journalister förhåller till.sig Påsom
Riksradion kultursändningar spelar ljudex-i sinasättsamma som upp

empel musikdramatik kan tidningarna ljudlänkanär utrecenseras,
och bild från den fåttDramatenuppsättning besök tidningenssom av
kritiker. Med har tidningarna och andra kulturproducenterInternet -

tillfälle möjliggöra kulturupplevelser för fler förut.någonsinänatt-
Därför förvånaskan fler de här möjligheternainteöver att tarman

tillvara. tidningar och moderniseras med layout, fårNär görs om ny
kultursidorna ofta fortsätta leva i sitt sällan medinteatt eget reservat,
kulturredaktörens goda ifrågasätter urvalet. ifrågasätterminne. Få Få
skrivsättet, ofta innefattar språk för många svårtärett attsom som
tillägna ifrågasätter presentationsformen, oftasig. mindreFå ärsom
experimentell kultursidorna plats tidningen.i Därän annan
redigerarna nyhets- och allmänfeaturematerial medvetetav numera
jobbar med flera till form faktarutoringångar i billboards,texterna av
och dramatiska bildbeskärningar, får kulturredaktörer layout-utan
kompetens ofta själva redigera material.sitt

med presentationsformer kan ochMen nå störrenya man en ny
publik.

Smålandspostens rast nådde, nämnde,jag 100 000som personer
veckor. Moderna besökta utställningMuseets 1998, öpp-mestsex

ningsutställningen Woands, hade under veckortio 170 000
besökare.

Södermanlands Nyheter, medPå upplaga och hus-i23 000 en
hållstäckning redigeras kulturmaterialet80 procent, ettsom upp-
slag där sidorna berlinerformat alltid annonsfri. blan-Härären av

friskt:das lätt med nyheter med kritik och Två påtungt, reportage.
varandra följande läsarundersökningar har flervisat 60änatt procent

läsarna brukar läsa kulturen. för såvälDet är änav sportenmer som
ledarsidan, vilket förvånat redaktionen.många Den senaste av
undersökningarna gjordes förra och Visade kultursidans läsareåret att
ökat frånantal,i till62 1995 Läsarna67 1998.procent procent av
Göteborgs-Postenskulturmaterial har ökat kontinuerligt sedan kultur-
reportagesidan Gränslöst infördes för fem sedan och ligger dagår i
drygt o/o.

Skulle liknande undersökningar andra tidningar ge samma
resultat

möjligen harinte. läsarna dag hunger efterjag iMen störrevet en
kulturmaterial tidningeni redaktionsledningarna medvetnaän är om.

Lokaltidningen lever och älskas för närhet till läsaren,sin ingenav
kan den förmedla nyheter allt händer där bor.jag Attsom om som
förmedla den nyheten också lokaltidningens Viktigastenära är upp-
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kul-konflikt medeller kommavarken svikas ibehöverdrag. Det att
bevakningredaktionell plats.turbevakningen Enutrymmeges

dag,politiksidornaoch isjälvklarhetmed tarsport-somsammasom,
företeelser.internationellaochnationella Ensåväl lokala, avsomupp
sannolikt hurblirframöverför svensk dagspressfrågornade enstora

ochlokala materialetmellan detska kunnabättre balans uppnås
tidendet hela ingårsammanhangdeskildringen större somav

publik...mötaKonsten att en

informationsteknologindenlätt låtaDet är ettomges avatt nya
deskriverdärföroch låtaromantiskt skimmer naiv när storaomman

fåtal dagbarapraktiken orkar iden.möjligheter inom I ettrymssom
dato överlägsetförblir till dagstextsjoklångaläsa PapperInternet.

vill låtalängrevid publicering över,ögattexter svepasom manav
perspek-globaltförsjunkasedanfrån stund och i Ivila ettnytt.en

får tillgång tillalla sittdröjadet därtill innankommertiv egetatt ens
pekaändå velatVadmindre till datorer. jagspråk, göra ärän att en

informationsteknolo-därmedierna,framtidsutvecklingmöjlig inom
lokala Vardagenden ivill placerahjälp för denkan tillgin ettsomvara

med denenlighetjobba isammanhang. Ett sättstörre att som,
fler.förkulturupplevelsermöjliggörkulturpolitikens mål,svenska

efterföljd, harhansforskareBourdieu, och imångaPierreMen som
trögföränder-världarandraliksomkulturvärldenpåpekat mångaär

Överfört kultursidorna inne-vanligt.ska helstlig. Allt vara som
härföreskriveroch gång. Såbeskriverbär det ärsammaatt man

uteslutandeOch publik vinns inteska det ocksådet, och så vara. ny
teknik.med ny

bliteaterbesök skaavgörande fördetForskningen visar ettatt om
också gåromgivninghar i sineller någon näraär somatt manav

kännerdet lättare sig iväg någonAttteaterf är tar entaatt manom
kulturupplevelse-andraocksåöverförbartmed, torde vara

dansföreställ-konstutställningar,museibesök,sammanhang, såsom
konstnärenexempelskaoch konserter. Jagningar närettge par

introducerande roll.dennaocksåVäljer sigpåtaatt
jobbatlängebas imed GöteborgLund harKoreografen Gun som

tillsammans1980-taletUndermed konst.offentliga sindet rummet
Götaplatsen,dansen tillförde Vasa-Rubicon,med utsomgruppen

varkenpublikenplatser däroch andraHagakyrkanparken, naturen,
den.videllerförväntade dans Numerasig mötaatt somvanvar

för danskompanietledarekonstnärlig Emc3.
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Under augustikvällarnågra genomförde hon tillsammans1993
med 60-tal dansare, scenarbetaresångare, och lyft-tvåtonsättare,ett
kranar föreställningen Världens tak. hjärtan,Pamir värä i Göteborg.i

KvarnbergetFrån vid Sjöbefälsskolan kunde publiken följa dansarna
från hustak avtecknade siluettersig himlen, vältrettonsom som mot

synliga flera hundra håll. Hustaken förvandlade tillmeters var
scengolv. Arkitekturen till scenografi. Fig. 4

arbete låg bakomFyra års Alla husuppsättningen. i privat ägovar
och fastighetsägarna övertalas tillstånd förmåste sitt tillträde tillge
taken. jobbet komSotare under repetitionsarbetet fram och und-
rade vad de höll med. Brandmän kallades för rädda männi-ut att
skor folk förmodat fulla självmordskandidater.gatansom var
Receptionister, guider och Vaktmästare aldrig träffat någonsom
konstnär förut upptäckte dansarna ganska vanliga människor,att var
riktigt trevliga dessutom. där viktigDet fyraPå årär en process.

människor. Fleramånga dem kom sedan för före-möter man av att se
ställningen.

Du människormåste väldigt ödmjukt. ochmöta Jag stannar-
talar med varenda frågar vad håller med, Gunsägeren som om
Lund.

kan tyckas komma frånDe helt olika håll, där delar honmen
Vicky der Lanckens inställning till publiken.von

Världens tä/e tydliggjorde saker. Publikenmånga medvetande-
gjordes hur mycket staden strukturerar ochvårt sätt röraom att

du kan faktiskt välja deninte kortaste du förflyttar digvägen näross:
från till Föreställningen synliggjorde hur del jordena stor av
ärvde privatiserats. visade det möjligtDen återtaärsom att att rum

gjorts otillgängliga och åskådliggjorde staden också försom som scen
dem aktivtinte sökt till Kvarnberget.sig frånDansarnasom syntes

Folk stannade till, undrade: vad det där Gladdes. Eller irri-ärgatan.
terades och gick.

Utomhusföreställningar det här slaget utesluter publik,ingenav
den uteslutamåste sig själv. Alla har förhållande till staden. Detett

det lättare till, också därifrån. första-gör Somatt stanna attmen
gångsbesökare inomhusföreställning kan lättare känna sigen man
utesluten, också instängd, besitterinte den habitusmen om man som
krävs. blev staden kulturelltHär och sådant det till-ärett rum som
hörigt alla sina invånare.

likheti medEn Lund jobbatGun såväl med smala före-som
ställningar för exklusiv publik breda publikdragare ären som ton-

Staffan Mossenmark. kammarmusik ochsättaren Utöver haropera
han bland komponerat triptyken förOZON kör33-stämmigannat
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stadenGöteborg synliggjordeVärldens taleFöreställningen iFigur
myckethurrnedvetandegjorde åskådarnaochoffentligt m;omsom rum,

Wahlbergförlorat.detta gått Foto: Persom
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med elektroniska33 gratulationskort, glassbilar konserti24 en
med musiker vid och kör med freestyleappa-33-stämmig 33tutan

Vardagliga ljud, ljudet jogging, och någon ton-sömnrater. som av
har ocksåsättaren föri simplestått theäter Enjoymat,som centrum

life och andra projekt. verk för masspublik,Hans Wroom,senaste
framfördes Sergels Stockholmi och involverade Harley100torg
Davidson-motorcyklar och deras förare.

Staffan MossenmarkFör det antagligen klangbildenvar moto-av
intressant. publiken kortegevägenFör Svea-mestrerna som var var

fram till Sergels Torg spännande. Redan föresåvägen timmenog en
tid kantades bara människor sedan hörde5000utsatt torget av som

konserten. Fig .5
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åhörarkombinationenuddaframför denSjälv hamnade jag något
ochmed barnföräldrarpåtända narkomaner,rejält någratvå enav

bänkbereddes platshjälpnarkomanernasäldre dam med ensom
människordessavilkenhon kunde bättre. inte i måndär Jag vetse

och dågjorde det därdesamtida konstmusik.lyssnar till Menannars
och jublade.

människorflerainvolveradeOckså Wroom annarssomgrupper av
vardagstill intekonst. Fleraden härkanske inte möter typen somav

motorcykelförarnaför dagfick bli musikermusicerar även utanen -
ocksåaktualiseradehade konserten kunnatinte Konsertenäga rum.

publiktorget arena.som
definiera publikensombedsStaffan MossenmarkNär rum

varken haroffentligtdet någonbeskriver han "ett somrumsom
tillhör alla,platstillhörighet,organisatoriskideologisk eller en som

socialgrupptillhörighetkandit utan att avpersonensman
ifred.5°fårdemanifesteras, där alla kan känna att vara

offentliga miljöerhotade dag.i VåraDen ärutrymmensortens
ditförvandlas till shoppingcentrasochbyggs bort, glasas in som

tider dygnet.tillträde baraalls, medges vissamedborgare, om
tillpublikenshade hävdatWroom rätt oavsett varspacerum - -

Sergelsplatsenuruppförtshadekonserten någonstans. Men nu var
ocksåkonsertentolkadet omöjligt inteTorg. Det gör ettatt som

vad hållerkringblossatideologiska debattinlägg deni somuppsom
stadsrumuppmärksammatinternationellthända med somettatt

villoch moderaternaStockholmspartietför alla.hittills varit öppet
täckaplattanknarkarnaförsöka bygga bortbekant attgenomsom

bostadsbebyggelse.med hjälp Pro-livden, och gjuta iöver torget av
överbyggnaden skauttryckligenföreskrivergramhandlingarna att

hyresintäkter tillskaför uthyrning,skapa i sin turytor genererasom
förslagen tagitsStockholms kommun Intressant att notera somom

tillvarataalla angelägnaparallella uppdragfram i såärär, attatt om
skissat betonasarkitektkontorensjälva Som torget snararetorget.

uttryck Colosseumarkitektoniskadessdag,i ävenän somommer
talarförslagenkvar.överbyggnad kanmed inte Ett par avvaraen

publik kanskelockadesMedFigur Wroom somen
till Sergelskonstmusikskulle ha hörtaldrig annars

uruppfördeHD-förareStockholm. HundraYbrg i
motorcyklarverket med instrument. Foto:sina som

Suslin/SCANPIXMaja
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explicit "Sergels ska stadsrum, öppenatt torgom ettvara som som en
finns latent förslagen,scen.52 Det ochi deni pågående debat-öppet

uttalad rädsla för ytterligare ordets bästai bemärkelseten, en att ett
demokratiskt ska förlorat.rum

...och publikmötenas bemötande

finns anledningDet kort publikens respektivenågotnämnaatt om
kritikens och den kulturvärldensövriga bemötande nämndaav ovan
projekt.

Medan Lund, och andra koreograferGun arbetar stads-isom
genomgående blivit väl bemött såväl publik kriti-rummet, av som

kerkår upplevs Staffan Mossenmark långt kontroversiell.som mer
jobbar kommersiellt,Han inte populärt, och den publikmen som

hans brett publikanåtts projekt tycks sticka dennågot visav egna
kretsen Staffani Mossenmark har kollegor kallatssinaögonen. av
clown", han dagi upplever för det hanäven görattom acceptansen

förut det finns fler jobbar parallellai såvälär större än spår,när som
medseriöst traditionell komposition gränsöverskridandesom mer

parallell kan drasEn med bildkonstvärlden. har väl tillDen tagit
sig den relationella konsten med Elin Wikströmi Sverige bästsom
kända Kritiken blev däremot svidande konstkri-representant. mot
tikern Castenfors projektMårten den första konstutställ-stArt98,

kulturhuvudstadsåretsningen i regi antal reklam-På1998. ett stort
tavlor, bland utmed busslinjesträckning, skyltades konst46:ansannat

samtida konstnärer och studenter vid31 landets konst-46av
högskolor, till beskådan för alla och Fig. 6var.en

kanVisst konstvisa här blev det självända-stanman ettmen
mål, kritikerna. stadsrummetansåg konsten ochI där-är anonym
med svårtillgänglig för den publik bekantinte med konstnä-ärsom

stil och språk", skrev Cristina Karlstam Upsalai Tidning.Nyarernas
Bildkonsten talar för själv. Ochsig reklamens plats betyder detta

förreklam konsten,sin skrev Beckgör Ingamaj iatt man egen vara:
Aftonbladet och kallade projektet "aningslöst" medan kri-Expressens
tiker Madestrand valde uttrycketBo kortlivad jippokultur.56 slut-I
diskussionerna kulturhuvudstadsåret gick kritiken konstenigen:om
förflackades och bara för konstvisar allmän plats vinneratt man
den storpublik.ingen Kritiken blottade uttalad denmisstroen mot
icke medborgarensinsatta förmåga hjälp tillgodogöra sigatt utan
konst, och därmed till konstensmisstro förlängningen-iävenen
konstnärernas uttryckskraft. människor kom för35 000egen att se-
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Figur
visadeStArt 98 sam-
dar stadenstids/eonst

kundeinvånare inte
den.undgå att se

fort-Diskussion pågår :ri
farande, konstensom

utanförförmåga att
/euben kunnaden vita
samtal medetablera en

publik. Foto:ny
SelanderMagnus

utställ-läggsaspekterOaktat vilkaredan första dagen.stArt som
berördeden debattföranledde mångai övrigt,ningen män-somen

eventuellt börkan och visas,hur konstniskor. baraInte utanom
samtaloförmåga etableraförmåga/samtida konstensdenäven attom

med publik.störreen
kultur-ublik,kanlän kulturen nåFå ävenstoratt omtror en pgre

möl1gt.cden ska ofortfarandepolitikens mål nå så mångauu är att som
besöker varandrassjälvakonstnärernaInte rum.Jens
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arbetarDe gränsöverskridande fortfarande liten mino-ärsom en
Arkitekter,ritet. bildkonstnärer, koreografer och håller sigtonsättare

fortfarande helst respektiveinom och förhållandevis sällantargrupp
del varandras produktioner. bekräftar baraDet kulturvärldenav att

ofta sluten värld. liten, inflytelserik,En minoritettyvärr är en men
har tolkningsföreträde det gäller bestämma vad hör ditnär att som
och kultur upplevs det allmännai medvetandet dagi som en
angelägenhet för fåtalet.

SkarinSom Birgitta Frykman påtalar den häri antologin rymmer
kulturbegreppet ambivalens. hari den här medvetetJagen texten

detmig estetiska kulturbegreppet och brukar ordet kul-använt av
främst med avseende konstarternatur och medierna. Redanpå

denna begränsning medför demokratisk aspekt komplikation.ur en
kompetensenOm inom exempelvis massmedierna låg redan dåär

ordet kultur traditionellai sin betydelse tillämpas lokal och
nationell dennivå, obefintligi det gäller världenär närstort sett utan-
för ochEuropa USA.

Höga trösklar till kulturens rum

Kulturpropositionen lägger, likhet medi landsortstidningar,många
kvalitetsaspekteringa kulturen helleroch kulturupplevel-inte

den kanAtt mardrömmen alla undersen. vara vetrena rama som en
längre period liv levtsitt småstadsliv. kan kulturupplevelsenDetav

i storstaden. Skillnaden där finns oerhört mycketsåäven ärvara att
välja exempelvis teaterföreställningar fårpå, kritiskattmera att en

behandling tidningeni och därför bättre rustadär göraatt man att
val bestämmer försig vad villrätt när man man se.

Forskningen har konstaterat bara mycket erfaren åskådareatt en
orkar med dåliga föreställningar. den publi-För majoriteten istora
ken kan det leda till besvikelse avhåller dem från någonsinen attsom
återvända

här publikenDet uppenbarligen väljer,Denvet sett,om. som
privatteatrarnas säkra kort. vill illa framförd, därtill deppig,Vem se en
pjäs går forskningens iakt-gång året iMenteaterom man en om
tagelser ligger också någonting grundeni det personligapositivt. Om

till förväntadsig iväg kulturupplevelsemötet avgör tarom man en
eller borde det innebära också kan lockas tillbaka, ävenatt man om

blivit besviken första gången.man
faktorerDet så många spelar in ska nycklar tillär som om man

kulturens ska helst född klass,Man in familji irättrum. vara en som
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och falla den traditionkulturlivet iredan har för del inatt tavana av
nämnda,kulturutövande finns vidbildning och gynn-nysssomav

först tillägnautifrån sigSka sig insituation. måsteta mansamma man
teaterbesök.vid exempelvisoskrivna lagar gäller Närmassa somen

falla ifrån. Kul-det lättfel märks det och ärgör attgenastman
heller förunderlättarofta exkluderande inställning inteturvärldens

konst väcktfått nyfikenhetden exempelvis sin av ensom
Ändå verkarmänniskorna inomreklampelare attstan. vet som

förutsättningen för, andrastill, ochkulturlivet själva upprinnelsenär
påverkar besö-kraft personlighetkulturupplevelser och ofta i sinav

tillbaks. baraoch olust inför kommakarens lust Se teatern.att

fråga valDemokrati omen-

föränderligt bevisasvidgas ochallt kanpublikensAtt ärtrotsrum
dag har heltbiografernas besökarebland hur i annatettannat ungaav

publiken. Medan deden äldreförhållningssätt till salongen än yngre
harklar de äldreframför videonde hemma sigsuttepratar som om

liknande förändring börjarvill ha tystnad och koncentration.och En
streetdance-grupperdanspubliken, därmärkas också Bouncesomav

med före-framför alltljudlig, interaktiv publik,lockat en ny,
behövdeåskådarnaStockholm, där inteställningarna i Vita Bergen, ta

etablerad salong.inomhus tillsig någon
dåligUnderhållning behöver i sig inte någonvara

endimensionell. hävdar dagblir ikulturupplevelse. den MångaMen
kulturella tillfredsställelsensdenbara utbildningensinte ävenutan

informationssamhäl-framtidakonkurrensfaktor detbetydelse isom
kraftfullast påtalatCastells hör till demlet. Sociologen Manuel som

produktivitet ochkunskap källa tillförmågan alstraatt somny
informationella ekonomin.denkonkurrensförmåga Där-inom nya

välfärden medkoppla ihop investeringarhävdar han,till, måste man
utbildning,höja produktiviteten inomhumankapital ochi så sätt

välfärdsstaten ska kunna räd-utvecklingsjukvård, kulturell om
das

Willmarfrågan bland andradet perspektivet saknar SauterI som
allenarå-fri från denställt, hur kulturen ska kunna numeraom

djuptmarknadstänkandet imarknadsideologin indande såträngtnär
val.har helt enkeltskola, relevans Samhället inget Detsjukvård och
helakulturell bildningkulturupplevelser för ochmåste satsa av

internationella kon-hävda denfolket, det ska kunna sig iom
våg skafråga vilkenkan Detkurrensen. sig gå.Däremot manman

251



PUBLIKENS RUM EN EXPANSIV ARENA-

finns, Tomas visari den här antologin, skäl kritiseraForsersom att en
kulturpolitik tycker det bättre med aldrig slätstruketsåärsom ett
kulturutbud glesbygdeni alls. finnsingenting det också skälMenän

försvara den. tillgängliggöra kulturAtt och möjliggöra kultur-att
upplevelser för fler nödvändigt långsiktigt, tidsödande ochär ett men

arbete. demokrati handlarsvårt val. dagMen med-Iom ges som
borgare inte möjlighet reda vad kan välja mellan.att taens

Noter

Kulturprop.,1 15.s.
kursivering.Min Kulturprop.,2 27.s.
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Demokratins andra
platser

Tomas Wikström

1.

vxldige kirkeDen Santa Maria Maggiore rejser sig Romsen syv
berømte høje. der bliver hen til denDe turister,månge transporteret

kirke, opdager knap nok stedets ejendommelige karakter. kon-Destore
de har besøgt de berømte der omtalt i rejse-staterer, at et numre, er

føreren, haster de videre til sted, de oplever ikke stedet,så nazsteog men
sådan nogle drenge, for nogle siden. de hørtejeg så år Jeg antaget,som at
til klosterskole nzrheten. Ved ellevetiden havde de frikvarter,ien et og
det benyttede de til spille ganske sxrlig slags boldspilat trap-en oppe

brede afsats. fodbold,nok deDet ogsåstore naarmest togpens var men
med spillet ligesom Squash, tilfaeldei dette endda bueti imuren en mur -

de gjorde det med livfuldhed boldenvirtuositet. Når såout,og og var
den bestemt hoppende ned ad alle rullende hundredeout: trappervar og

ned ad skråningen, hvor dreng styrtede efterned den, udivrigmeter en
ind mellem biler, busser sted nede ved den obe-scooters et storeog og

liskJ

vil ikke de italienske drenge laerte"Jeg påstå at trappen mere om,arkitektur end skriver Eiler bokturisterne", Steen Rasmussen, ur vars
opleve arkitektur exemplet har hämtats. fortsätter:Om Han "...at

uden vide det oplevede de nogle arkitekturens grundløeg-atmen
gende elementer: de vandrette planer de lodretteog murer oppe over
skråningen. de lazrte spille de elementer. sad indeOg jag iMensat
skyggen of fulgte deres spil, fornemmede hele den tredimension-jeg
ale komposition end nogensinde før."intensivtmere

beskriver slående exempel vadDen Rasmussen är ettscen som
det kan uppleva, eller leva arkitektur. hand-migFörattvara snarare
lar tredimensionell komposition, denän utgör när-scenen om mer en

för människors förhållande till det byggda. hand-Detmast urtypen
lar grundläggande människors platser isätt sättett att taom
anspråk. erbjuder förhållningssättslags till detRasmussen tvåoss
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och barnet härbyggda. den eller mindre beläste turistenNär mer
detkontrasteras varandra blir det uppenbart det iärmot att spon-

förståelse och arkitekturvardagliga bruket platsertana, som en av
byggnaderutgångspunkt. Beskådandet och tolkandetsinmåste ta av

kanoch platser jämförelse därmed specialiserade praktikeriär som
förlora och vilka kan det centrala ii miste vårtoss genom om
förhållande till och Vilket bör avskräckatingen inte ossrummen.
från reflektera redskap ochbetrakta, eller tolka.sig Somattvare ram
för vardagens praktiker här platsens kvaliteter.sigvisar

fotbollsplan. självaEsquilino, platsen heter, ingen IPiazza ärsom
fotbollverket det intill otänkbart hade inågon,är näst att som

åtanke, skulle utforma detta Pojkarnas bollspel skerplats sätt.en
icke avsedda bruk"vid sidan arkitekturens intentioner. Dettaav är,

från ställetallt undantag regeln. villjag, minst iJagettmenar av
föreskrivnahävda det typiskt och det främst den ickeiär äratt att

användningen får liv. människor platser brukplatser isitt När tarsom
främst till förväg funk-sker det enkelinte anpassning iav en

och överskridandetionsbestämda aktivtutrymmen utan ettgenom
Därför glömdrumsskapande. kan tala dold eller rums-man om en

lighet tillvaro.i vår
kanske främst slår läsaren dock kontrasten mellan denDet ärsom

plats beskrivs och pojkarnas fria lek. berättelseI Rasmussens rörsom
klassisk och de anslutande plat-mark: Maria MaggioreS:taoss

hör till de anrika dess identitet. Basili-Rommonumentserna som ger
kan byggdes början 400-talet baraursprungligen i e.Kr., ettav
århundrade efter kristnande. Fasaden med den rundade absi-Roms
den och de central roll pojkarnasspelar isåexterna trappor, som en
lek, kom använda platsen kännstill 1600-talet. Pojkarnas sätt att
befriande respektlöshet och kyrkans vördnadsbjudandei sin väggar
låter välvilligt bollplank. antydersig utnyttjas Scenen att monu-som

hand-potential avsiktligt ordna och människorsmentens att styra
förnekas och denlande allt begränsad. Därmed inteärtrots rummets

konkretabyggda strukturens betydelse, understryks dentvärtom
formens grundläggande roll ingående detta handlande. Hand-isom

exempletlingens frihet förutsätter fotfäste, och stöd. I serresonans
hur den byggda strukturen leken kan förmås med dei att agera

oväntade sätt.mest
Demokratins från medplatser kan slag,många Atensvara av agora

dess avläggare schweiziska kan-direkta demokrati och med sentida i
ochtill den moderna demokratins parlaments-representativatoner

ochförvaltningsbyggnader. det offentliga iI rummet; gator, torg
för allmänheten tillgängliga lokaler framförs åsikter och formas opi-
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00/9 dess bådaFigur Santa bar dragit tillMaria Maggiore piazzor sig
folklivet under århundraden. hörnet, kyrkans ba/esida", liggerRunt på
den sluttande Esquilino omtalas XylografiPiazza efteri texten.som
fotografi Viktor Rydbergs Romerska dagar,i 1877.

ochnioner i samtal möteslokaler och utspelarI sigmöten. grupprum
sida demokratin: det organiserade föreningslivets stäm-en annan av

och studiecirklar.mor
Medan direktdemokratin bygger ansikte ansikte,närvaro, mot

har den demokratinrepresentativa möjliggjorts och utvecklats med
hjälp media ordets bredasti möjliga innebörd, fram-någotav som

tydligt för och följergår val. lokalas begränsningarDetettvar en som
överskrids med teknikens hjälp. också den mediabaseradeAtt demo-
kratin har platsersina virtuella och verkliga alltidinteär varse.- -
Vallokalens förväntansfulla och lite högtidliga förloradstämning är
för den dagar eller veckor förväg. med framväx-i Menpoströstarsom

och andra interaktiva media skapasInternet också ochten av nya rum
gamla direktdemokratiska tankegångar får luft under vingarna.ny

ska det emellertid handlaHär betydelse förom arenor vars
demokratin och grundläggande.gång deDetär ären vagare mer
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och därmed varandra,konfronterasplatser, där människor dagligen
för delaktighetförutsättningar ipraktiker utvecklasde sam-gersom

globala dag någonsinfrån det lokala till det stårhällslivet, I änmer
utanför. direktavärldenförbindelse meddessa platser Dei mötena

undantagslöst detåtföljs och överlagrasansikte ansikte nästanmot av
kom-potentiella interaktioninformation och denflöde somav

munikationsmedia erbjuder.
skaandra platserteckna bilden dessa jag någraFör exem-att geav

dimensionerinteraktionens rumsligasammanhang därpel olika
platsvidareutveckla den diskussionDärefter skatydliggörs. jag om

ochexemplethar väcktsoch monumentalitet i Monumentovan.som
rumsska-motpoler detkunna iplats skulle, tillspetsat,något ses som

potentialdemokratiskabyggande. Platsenspande skersom genom
människor platserhur iskisseras iigenom tartermertexten av

med-konkretaMänniskorsinförlivar dem vardag.anspråk och i sin
emel-arbetar fårdär de bor ellerutformningen de miljöerverkan i av

förhållandebehandling det avsnittet.lertid också sista Detsin i näst
huvudlikhet med rumsbegreppbegreppet plats, i äröver etttaget,att

förstdet emellertidsamhällsdiskussionen,försummat i görtema
ochkringintroducera begrepp ochkort teoriernödvändigt att rum

rumslighet.

2.

periodbefinnerepok. ikanske främst VitidVår är rummets oss en aven
ochhändelser, tid närhetsammanfallandeochsamtidiga i rummet aven

tillstånd dåhar iutspriddhet.täthet och nåttdistans, Jag etttrorav
utvecklarenda långt liv siguppfattar världenmindre grad ett somsom

noder, nätverksammankoppladenätverktiden änöver ett varsett avsom
ideologiskadel dekanvarandra. Kansketrådar korsar säga att avman en

mellandebattdagens ikonflikter bränsle uppståråt mötetgersom
beslutsamma inbyggareochplikttrognatidens rummetsarvtagare

alltharfilosofiska diskussionensamhällsteoretiska ochdenI rummet
dentiden och historienunderordnat1800-taletsedan varit som

Placereflektion. bok Theförgrundläggande dimensionen sin FateI
perspektivfilosofihistorisktlångtfilosofen Edwardtecknar Casey ett

hardär livet utspelarkontext sig,den konkretaivilket platsen, som
tillrumsbegrepp,abstrakt och allmäntför alltmerfått vika storettge

förståelsenvärde förmed begränsatnaturvetenskapenförnytta men
uppmärksammamänniskans inteGenomvarar rummetatt somav

filosofin misslyckatssträvanden harsocialaprodukt människorsav
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med lägga grunden till vetenskap", urbanteo-rummetsatt en menar
retikern Lefebvre5. Särskilt underHenri 1900-talet har tiden trängt
undan bärande dimension för humanistiskt ochrummet som sam-
hällsvetenskapligt tänkandeé.

Edward kulturgeograf,Soja, bok med den talande titelni sinser
Postmodern Geograpbies. The critical social the-reassertion inspace

den postmoderna vändningen återupprättandeettory rummetsom av
teoretisk kategori uppgörelse medi hittills dominerandesom en en

historicism. knyter till Michel Foucaults citerade läges-Han an ovan
beskrivning och till John uppfattningBergers iatt rummet en geo-
grafiskt utvecklad världojämnt den kritiska kategorin, "detär är

tideninte döljer konsekvenser för Relativt obe-oss.7rummet, som
roende denna vändning utvecklade samhällsteoretikern Anthonyav
Giddens struktureringsteori,sin låta likai isträvan att rummeten
hög grad tiden förutgångspunkt undersökningensom vara av sam-
hälletf Och Lefebvre ägnade delen liv stadensitt göraattsenare av
och samhällets produktion till centrala frågor för filoso-denav rum
fiska och politiska diskussionen.

teoriutveckling baseras delvisDenna underström denien
moderna västerländska filosofin: Husserls, Merleau-Pontys och Hei-
deggers fenomenologier för Edward förnyadCaseyrepresenterar en

reflektera den mänskliga tillvarons rumslighet. Dennaöveransats att
tendens har dock fått begränsad uppmärksamhet och alltför liteni
utsträckning undersökningen tidsi detvår Påengagerats av rum.
arkitekturteoretiska området har exempelvis diskussionen platserom

hög grad från klassiski byggnadskonst och arketypiska idéerutgått
platsens ande".9 tids vardagliga rumslighet harVår inteom rum, om

intresse.ägnats samma
sociala och det levdaDet relateradetvå nära sättrummet motsvarar

tankemässigt den mänskliga tillvaronssig rumslighet ochnärmaatt
därmed också platsen fenomen. "social" här syftarFastänsom
människan social varelse och levd människans hela existenssom

dessa rumsbegrepp besläktade. Lefebvre det socialaär attmenar rum-
både förhållande tillprimärt i den materiella verklighetensärmet

fysiska och det mentala från kognition ochutgårrum rum som repre-
Filosofin har misslyckatssentation. med lägga grunden tillatt en

vetenskap. stället har den bidragit till hålla deIrummets att tre
åtskilda från varandra. konsekvens dettaEn ärtyperna attav rum av

tolkningar frikopplats från förståelse det socialaav rum en av rum-
med psykologiserande och idealiserande rumsföreställningarmet
följd.som

Anthony Giddens skisserar struktureringsteorii sin helen upp-
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relateraredskap det möjligtbegreppsligasättning gör att pro-som
för-rutiniserad samhandling. Giddens betonarduktionen tillav rum

frånoch denhållanden kännetecknas utgårsam-närvaroavsom
för rumslighet.mänskliga kroppen situationens Mötencentrumsom

präglade närvaro-tillgänglighetansikte ansikte situationeri ärmot av
för det socialaGiddens viktiga, bara produktionenenligt inte rum-av

helhet.också för struktureringen samhället såPåmet utan somav
klyftan mellan analyserförsöker Giddens överbryggasätt att

mikro- och makronivå.
för-fenomenologin människansframför allt inomDet är som

för ingående reflektion.hållande till blivit föremål Förrummet en
från del världen,fenomenologerna subjektet redan börjanär en av

den. Subjektet detsamma kroppen,inplacerat eller inkastaf i är som
finnsoch detta kroppssubjektMerleau-Ponty, inteMauricemenar

har levande förhållandebara bebor tid och Människori rum. ettutan
inplacerade äppledet vill bara itill intesin omgivning, säga är ettsom

Friedrichoch heller enbart iakttagande subjekt.korg inte Ottoären
existensfilosofiska tanke-till och vidareutvecklarBollnow anknyter

filosofiskriktninghos bland andra Heidegger igångar mot antro-en
skapas människorspologi. Bollnow någotFör är som genomrum

mänskligthandlande. levda resultatetDet är gemensamtrummet av
Boendet därför centraltarbete och därför självi sig är ettgemensamt.

till.Bollnow ständigt återkommerbegrepp som
arkitekturforsk-platsbegreppet, det oftast inomI använtssom
aktivtmänniskor iinbegripesningen, närvaro tarsom rumen av

människorfinns först dennaanspråk. Platsen närvaro av somgenom
materiella struk-med varandra och lokalakontinuerlig interaktioni-

Därför ska platsen för-artefakter tillskriver denoch mening. iturer -
identitetsskapande hör tilltill ochhand relaterassta ett somrums-

Platsens identitetvardagliga, till människorsdet rutiner. är nära sam-
dynamik. Platser bebormanvävd med individuella identiteters

kroppar.våragenom
erfarenheter, hänger medställs inför deNär som samman

den bildinformationsteknik, kännsanvändningen rummetavav ny
alltför begränsad. fenomenolog,världen Bollnowoch Ensom ger

rumsligför levda med den upplösningdet rummet avsammansom
Lefebvre förknippar medbland andrakunskap och praktik 1900-som

BernardWaldenfels. koncentriskatalets samhällsutveckling, Denär
levdaheterogeniteten Bollnows intei ersätts ettmotsatsen,rum av

ochmångfald platseroch homogentnivellerat utan av en avrum,
interregionalitet.dem, präglasrelationer mellan Ettett av avrum som

kännetecknasWaldenfels det moderna samhälletärteman att av en
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svårbestämd mångtydighet, multilo/ealitet kraft-uppståren som ur
spelet mellan olika närvarotillstånd. Multilokalitet är sättett att
benämna det tillstånd klyvning fördubblingeller verklighetenav av

bland kan finna hossig människorVäntaannatsom attman som
informationsteknik.avanceradutnyttjar

kan egentligenMan inte teoretiskpåstå varitatt rummet termsom
frånvarande 1900-talets humanvetenskapi och samhällsteori. Som
metafor, för icke-rumsligt, har dennågotatt representera snarare
överutnyttjats. Med det förnyade för platser,intresse kan mär-som
kas konst,inom arkitektur och design informationsteknik, följerav
förhoppningsvis vetenskaplig uppskattningäven störreen rummetav

konkret, meningsfull materialitet, och redskap försom som ram
människors interaktion och delaktighet.

3.

det skulle kunna börja här,Ja, just och här,så, just lite och sakt-så trögt
färdigt, den häri neutrala delen allas och folkingens, därär mötssom

varandra, där livet huset genljuderi avlägset och regel-nästan utan att se
bundet. försiggår bakomDet lägenheternas dörrar uppfattartungasom

oftast bara spridda ekon fragment, spillror, skisser, smakbitar,man av,
ochintermezzon missöden detsmå kallasi gemensamma utrym-som

dämpade småljud kvävs den blekta röda yllemattan,men, som av
embryon till liv alltid hejdas tamburdörren. Deett gemensamt som av

bor huset leveri fråncentimeter varandra, mednågra enkelsom en
mellanvägg mellan sig, och har varjeutrymmensamma som upprepas
våningsplan, vrider kranar, spolargång,gör gestersamma samma

tänder ljuset, dukar fram tallrikar; dussin samtidiganågrawc, var-
dagsliv från lägenhet till lägenhet, från hus till hus, frånsom upprepas

till barrikaderarDe sig sfäreri sina privata det kallasgata gata. som- -
och helst slapp därifrån,såg ingenting saker slippervissaattnog ut men
dock hunden det köpas bröd,måste måste någon måsteut gatan,ner-
hem och ochiväg, det skernågon via Allt ska in måstetrappan. som pas-

och allt ska brev, underrättelser födslar ochtrappan ut,sera som om
dödsfall, möbler flyttfirmor kommer med eller hämtar, läkaresom
sjukbesök, återvänder från lång Därför och för-resenärer ärsom en resa.
blir kylig, litetrappuppgången otäck del huset.en anonym, av

tid kännetecknasVår påtaglig obestämdhet det gäller for-närav en
och sammanhangen för människors vardagliga interaktion.merna

Kommunikationsmedias utveckling, fysiska såvältransporter som
elektronisk överföring information, har löst och omvandlatav upp
det traditionella samhällets platsbundna gemenskaper, samtidigt som
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kvarsammanhang leverbygemenskapföreställningar i vissa somom
socialatid mellanMänniskor delar sin många"regressiv utopi.en

träningslokalen,skolan,boplatsen: arbetsplatsen,vid sidan avarenor
Alla tenderar de bli kortva-och köpcentra.daghemmet, butiker att

detliv. Virtuella,individuelle deltagarenserfarenheter deniriga av
tillgångmed människorsgemenskaper kanlokala oberoenderummet

sofistikerade.omfattning och bliförväntas ökatill iInternet mer
hängersamhället minstRörligheten intei någotär stor, sammansom

företagsvärlden.förändringar för närvarandemed de ipågårsom
entydigt riktningtycks detta iutvecklingen inteMen mottrots

detalltjämt värdeMänniskorminskad lokal gemenskap. sätteren
och påtagligttill bostadenliv anslutning sår-sociala i ärägersom rum

boendet. deden sociala miljönför utveckling ibara Förnegativen av
bostadsmiljönarbetsmarknadenställs utanför utgör ensomgrupper

informations-för gemenskap och samverkan.potentiell Denarena
före-omstruktureringentill inomtekniska utvecklingen anslutningi
platsbostaden tillförvandlaskapar möjlighetertagsvärlden att ennya

mellan arbete ochsambandetoch därmed återskapaför arbete, att
offentligaökande otrygghet denfler småhushåll och ibostad. Allt en

mellan-hos boendetsfaktorer Ökar attraktionenmiljön kan vara som
flerbostadshusenshörDit trappor.rum.

oftatids bostadshusdå trapphusenkommer det isig vårHur att
uteslu-utformning, med dimensionerslentrianmässig somges en

ochsäkerhet vidkraven utrymningtycks bestämdatande avvara
analysstämningsbild ochframkomlighet vid bårtransporter Den

hyreshus inlederparisiskt PerecsGeorgesi ett romantrappan somav
frågan.Trappanslags denbruksanvisningLivet ärettger svaren-

elleromhuldad privatsfär"varken-eller", varkenalltså, enligt Perec,
där allaobestämd mellanzonlockande offentligt måste pas-enrum,

bostädernavilken defår uppehålla privatasig,ingen motsera men
information.samtidigt läckersluter dit de intim Mensig ut manmen

Samtidigtbåde-och".och trapphusetkan vända det ärsäga att
och låterdet för öga avgränsarmötas öga motossoss sammansom

grundläggandefrån varandra.det liv Detprivatavåra är ett rum av
sociala kontakter.spelplats förbetydelse och invånarnassom ram

har direktmotsägelsefullt socialtAtt är mot-etttrappan rum en
finnsform. trapphusetdess arkitektoniskasvarighet i I oöver-en

vanligenveckade spiralrörelse,blickbarhet trappansgenom
kantaget.Trapphusetsynfältet till våningsplanbegränsas iett som

klaustrofobiska upplevelser, vilka kon-återvändsgränd närmastge
till-den dörren. ingentryggheten bakom Det ärtrasterar mot egna

de utnyttjadekorridorer tillhörhissar ochfällighet mestatt trappor,
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spänningsskapande deckare och thrillers. Trapphuseti inne-rummen
håller egendomlig brytning mellan ochintimitet opersonlighet,en

ställs sin dörr och blottarnågon sinnär öppnarspetssom granne
tillvaro.sin privata

harPerecs släktingar andra mellanrum ellertrappuppgång inära
bygatan, radhusgången,övergångsrum: garageplanen, hissen hög-i

huset, studentkorridoren, för tala alla och för-inteatt om passager
bindelsegångar arbetsplatser. längre finns exempelvisNågot ut
busshållplatsen och pendeltåget. förbinderDet våraär rum som
individuella platser med Världen utanför och där ochvi, spontant
ibland ofrivilligt, ansikte ansiktestår med medmänniskor,våramot

förmedlar mellan den lilla världens konkreta socialitet ochrum som
det samhälle främst känner media,stora som genom som repre-

och föreställning.sentation Trots de hör till de allra viktigaste,att
behandlas de oftast renodlade kommunikations-nyttorum:som

utrymningsvägar.utrymmen,
50-talet uppmärksammadesNär planeringsdiskus-itrappan

sionen det i bemärkelse:negativ plats för skvaller och spring,var som
för påträngande socialitet hotar hemmets helgd. Och ävenen som
långt tidigare nedvärderades det lilla grannskapets solidaritet till för-

för de kollektivensmån och samhällets. kontrast till dennaIstora
finns bild trapphusenVisar mycket betydelse-en annan som som
fulla för den gemenskap finns flerbostadshus.i äldremånga Desom
hyresgäster intervjuadejag bostadsområdeni frånnågra och1940-
50-talen visserligen med påpeka de minsann inteattvar attnoga var

dörrar"."såna springer det visade dennasig, ursäktandeMensom ner
hållning till människors lokala förankring utgick fråntrots, att trapp-
husets och husets framvuxna gemenskap. samband medIspontant
bostadsförnyelse räckte det erbjudainte dem berördesatt som av
ombyggnad lägenhet bostadsområde.i ochtrivasAttav en samma
känna hemmastadd försig medmånga kännanästanvar synonymt att
sina och huseti och känna med dem.sig Ochtrappangrannar trygg

de boendes motstånd bostadsföretagens förnyelseplanernär mot
skulle organiseras, och bostadsområdet deninte själv-trappanvar
klara utgångspunkten.

Betydelsen trapphusets utformning framträdde intres-av ett
dei och SO-talsmiljöer undersökte.jag exempel1940-sätt Ettsant

detta hur installationen hiss förändrade devar spontanaav
eftersomi människor inteumgängesmönstren stöttetrappan, var-

andra lika ofta. gällde människors för-Ett irritation deöverannat
sämrade kvaliteter formi trapplöp, konsekvensentrångaav som var

smalhissar installerades.attav
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Åhuset tillfällegylleneEskilstunaByggandet det i ettgavnyaav
utform-mellan påverkasundersöka hur relationeratt avgrannar

trapphusen, bl.a.speciella utformningenbidrog denningen. Här av
informellatill framväxtenplan,med liten varjetvättstuga aven

motsvarades, visade dettrapphusen sig,kontakter. tvåDe två av
utveckladestrapphuseninformella kontakter. Inomnätseparata av

mel-sammanträffanden. Kontakternadessa främst spontanagenom
vanligenfå, och byggdelan båda delarna husetde män-attvarav

tidigare.kände till varandra sedanniskor
Ãhusets skäl:ocksåtrapphus DeintressantaMen är ett annatav

förena-gemenskap.särskilt med tankeutformades I programmet
förhoppningsammanträffanden meddes tanke spontana enen om

första ambitionenanvändning Dentrappan.avom en gemensam
gjordes rymliga och ljusa,trapphusenvisade sig i att trappanatt var

mellanhiss fanns, ochockså öppningarbekväm och bred, atttrots att
endatrapphusettill hållavåningsplanen bidrog ettatt somsamman

litenvåningsplan medförsågs, varjeDessutom nämnts, ensomrum.
meduppglasad för visuell kontakt Dentvättstuga trappan.som var

för möbleringvisade vissandra sig isträvan utrymmeatt enman gav
Åhusets allmänhet mycket posi-våningsplan. invånare ivarje var

medvetna dende vältill trapphusen,tiva störreattatttrots var om
omtyckta.särskilthögre hyra.rymligheten innebar Tvättstugorna var

de kändesoch rymliga gjorde trivsammaljusaAtt atttrapporna var
utvecklingenboendeoch bidrog till deras viss Förstatus.att avge en

fungerade de utmärkt.trapphuseninformella kontakter Hyres-inom
möble-trapphuset anspråktilltidiga igästernas taansatser att genom

lindakvåvdes däremot ingripan-och utsmyckning i sinring genom
införstådd med avsikternaförvaltningspersonalden inte varsomav

och Förvaltningssverigeutformning.med trapphusens I Bygg- är
fortfarande det helaför gemenskapplats tagettrappan ensom

främmande tanke.

4.

Med inrul-augustikvällen.vandrar längs strand varjeTänk dig du iatt en
drardina fötter ochdet ljummalande spolarvåg näröver vattnetvattnet

Vindenfår fötterna sjunka djupare.sanden undan ochtillbaka silarsig att
hori-solskivanskriar, den orangeröda sigljum, några måsar närmarär

till mäklarendin mobiltelefon, slår i NewDu numretsonten. tar upp
under efter-där företaget dudin aktiepost detYork och ber henne sälja i

telefonenundanrykten dumiddagen hört egendomliga När stopparom.
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kan transaktionen redan märkas börsernas och bankernas dataskär-
har solen hunnit halvvägs under horisonten och vinden börjarNumar.

kännas aningen kylig. viker fortfarandeden solvarmaDu över stran-av
den och långsamt tillbaka bilen.går mot

det ditt telefonsamtalOm just det börsrasigångsatte storavar som
korn följderglobala och ledde till lång period eko-attsom en av

nomisk depression, det förtäljer historien. behöver hel-inte Den inte
ler tillspetsad. Kanske ringde du stället till dinså i ochgöras partner
påminde honom/henne barnet medicin, ellerpotatisensättaatt ge
spela den där filmenin video. Vad berättelsen handlar hurärom
mobiltelefonen, bara exempel informationsteknikdenettsom nya

med, tycks förändra människors isätt attomger oss rummet.vara
aktualiserar därmed frågor kringDen och hurvår inärvaro rummet

relaterar till fullödigvarandra. konkretadetHur sinn-rummetsoss
lighet finns det därsituationer upplevelser andra platserän är, av som
förmedlas till och ingripanden med informationsteknikensgöross
hjälp det verkligt betydelsefulla. det alltså framför alltHärär är

frånvaron från det konkreta låter ivår närvarogenom rummet som
världen märkas."

Utvecklingen media riktar dagi någonsin intressetänav nya mer
de ochvistas ocksåi vårarörmot rummet, rum oss genom, men

tankar och föreställningar dessa Hastigheten de globalaiom rum.
nätverken avstånden förlorar betydelse. Handlingari ochgör att
interaktion förlängs långt utanför platsens horisont och får global
räckvidd. Samtidigheten mellan det här och andra sidanpågårsom
klotet blir påtaglig. konkreta hemmet, jobbetDet -i ellerrummet

den offentliga miljön fyllsi därmed signaler och meddelandenav-
från andra platser pockar uppmärksamhet. Samtidigtvårsom
besjälas" det försesoch med digitalting intelligens ochnär väggar
börjar kommunicera med och med varandra. Multilokalitet präg-oss
lar de leverrum

Med den tekniken individen längreinte passivärnya en
väljer aktivt information och kan själv till andranåmottagare, utan ut

oberoende avstånd: och demokratisk kommunikations-av en ny mer
kultur tycks fram. kommunikationstekniskt priviligieradeDeväxa
utvecklar enastående förmåga kontrollera sin närvaro,atten genom
direkt såväl medierad interaktion. mellan datorintensivaMensom
kommersiella fläckar, miljöer ochvita sammanhanguppstårcentra
där människor utanför de informationsflödena.intensivastår
Medierymden utvecklar blir alternativ Verk-autonomi,en egen en
lighet simulerar eller substituerar den konkreta, världsom en- -
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med och där också kan virtuell gestalt.iinteragerar Män-mötas ny,
spel,uppslukas den "virtuella världen medniskor riskerar sinaatt av

här-fantasier och sociala mötesplatser, den sinnligakollektiva så att
och-nu-närvaron utarmas.

Åsa programledare och har el-ljudtekniker, gymnasietsgåttär
datorer och har under fleratele-linje. med årHon ägnatär uppvuxen

multi dimension.speletsig LP-MUD MUDInternet. user
samtidigtslags virtuell mötesplats antal mäniskorDet är ettett som

Själva interaktionen enklaste slag.kopplar sig Manärmot.upp av
enkelt meddelanden till varanda.skriver helt små

särskilt kul.spel betraktat tycker intejag inte såSom MUD Jagär äratt
Linjen-känslanintresserad spel huvud Det Heta äröver ärtaget. somav

fängslande.

finns andra diskussionsgrupper MUDDet Internet, är mermen
varandra och uttryckeroch direkt. Människor lär kännaspontant

verkliga vänskapsrelationer.känslor. många uppstårFör

förståelse för kontrollen. har självhar den vissa JagJag största att tappar
MUD-missbrukare.riktig jagvarit jag DetEtt närnära. tag varvar en

fleraefter studier hade förlorat ochkom hem i Piteå.års Jag vännerett
gick den världen. kundedet bidrog till sitta timmarjag in i Jag 48att

och toaletten. drogs denraken. Glömma in iJagätaatt spe-sova,
atmosfären, och villeciella inte missa någonting.jag

Åsa honbefinner hon spelar Uppenbartsig MUDVar ärnär att
Tillsammansbanden till den fysiska till dettöjer närvaron yttersta.

andra också glömmer och bygger honmed ätaatt sova upp en nysom
dettaför interaktion. skulle kunna undersökamötesplats, V1en arena

Åsafråga: här Redansjälva och varitHarnätetatt utgenom
plats.ställa denna fråga har MUD äraccepterat attatt engenom

Åsafrån har med blirOch dem givetvis:umgåtts Ja.svaret
figurerardebatten media någotI ärrummetom nya som som

människors vardag förlorar relevans eller kvalitet.hotat och i isom
förparadoxalt samtidigt fokusdärmed det i intresset,Men sätts nog

grad aktuell och viktig reflekterafrågan blir högstai attrummetom
tidMichel Foucault talar med vår rummetsrättaöver. om som en

samhället och förändrar detepok. tekniken assimilerasDen avnya
äldreodramatiskt sikt genomgripande Närsätt. män-ett men

för-tillbaka kan de beskriva hur bilen och televisionenniskor ser
ochoch vardagsgemenskapen med familj,ändrat deras tillvaro vänner

och omvandlararbetskamrater. Kommunikationstekniken in ivävs
från offentligakulturen och samhället de till deintimamest rum--
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men.
Exemplen berättar människor, mellantänjsnärvaroovan om vars

olika platser, mellan telefonsamtalets eller datorkommunikationens
och den kroppsliga det konkretaSettnärvarons rummetsrum. ur
perspektiv verkar denna medierade interaktion datorskärmen ellerVia
mobiltelefonen utestängande. perifera upplevelse andrasVår av sam-
spel viktig för informelltinte lärandeminst avskärmas eller frag-- -

de delvis försvinner den medierade interaktionensin inärmenteras
förmåga tolka skeenden den konkretaVår i socialanärvaronsattrum.

försämras därmed. rörelse skärmen" utvecklatsDen utrum ur som
bland dem utformar forskaroch framtidenssom om
kommunikationsmedia därförska enbart uttryck förinte ses som
teknisk fulländning. informationssamhället nämligen deI är sätt
vilka kroppsligen frånvarande aktörer framträder för avgö-oss av
rande betydelse. fåttredskap händerna harDe i gjortnya sam-
spelets och gemenskapens olika till central designuppgift.nyanser en

interaktivaför byggandet miljöer,Men de hybriderna mel-av av nya
lan konkreta och medierade krävs djupare förståelse män-rum, en av
niskors förhållande till oreflekterade, irrationella sidornaDerum.

rumserfarenheten blir föremål för reflektionsätt närav ett nytt
människors samverkan och delaktighet digitala dimensioner.ges

5.

Det inte mycket och palatsen gjorde intryckså monumentenvar som
honom historiens detvittnen, namnlösa liv skapatutansom snarare som
denna storstad likt korallrev dess ödesmättade substans. kändeHanett -

därförsig särskilt väl till mods de kvarteri vuxit arkitektu-motsom upp
regler och här och där fogats under århundradenasrens som samman

lopp. Otaliga de människor här hade levt, lidit ochvar anonyma som
känt glädje. Otaliga människor bodde fortfarande här. hadeDetta även
överförts till själva murverket. inneboende kraften oerhört för-Den var
tätad, mirakulös.rent av

Staden kan ha identitet, den föryttre" någotsägas representeraren
och oftahar särskild kan knutenimage till historia,oss en som vara

geografi och fornatill eller pågående verksamheter. Sådana ele-natur,
identiteten bärs oftai materiella denrepresentationer,ment upp av

uttrycks och får anläggningar, byggnader och stads-representeras av
strukturer. olika fördelenslag har tydliga ochMonument attav vara
hållbara, lätta peka viktiga för igenkännandet, identifie-De äratt ut.
randet, staden och dess delar, för själva orienteringen. samti-De ärav
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pla-föreställningsvärldar:digt orienteringspunkter människorsi Att
städerföra staden listanMalmö kartan innebär att avcera upp

tidbetyder det den mentala kartan Inågot, är avsom avses. ensom
och materiellflyktighet tycks därvid monumentalitetmedial påtag-

världsmarknad,avregleradefått ökad betydelse. denlighet ha Påen
blir det vik-städer konkurrerar med varandra,där också ochregioner

får ofta lottprofil. Arkitekturen sinvisatigt att upp-egenupp en
framåtanda och de aktivitetergiften berätta den innovativaatt nya,

präglar staden.som
subtila och skörarestadens har också nivåer.identitet IMen mer

individuellaexempelvis beskrivningarskönlitteraturen hittar avman
bestämdoch tillhörupplevelser miljöer stämningar en personsomav

föreläsning hur förBöhme beskrevoch tidsperiod. i ParisGernot en
besök:atmosfär han mindes från tidigarehonom hade förlorat den

finns sidaalltsåStaden luktade inte Detsätt sta-en avsamma
samtidigt kollek-innebär högst personligdens identitet mensom en
ochidentifikation med platser staden Visoch kulturell itiv så

oskiljbar från själva platsbegreppet.
tyngdpunkter avsiktlig kon-kan till iMonumenten göras en

föroavsiktligt bli fokusstadens identitet, ocksåstruktion menav
staden.och debatt bidrar till bildenkontroverser Ett tomtavsom

Öresundsbrons fäste exempelvisvid skulleScandinavian Yöwer ett
staden med lil-katastrofalt befästa föreställningar Malmösätt somav

således proble-konstruera identitetlebrorskomplex. sökaAtt ären
symboliska uttryckeftersom aldrig kan kontrollera hurmatiskt, man

kanriktar till. Identitetsprocessertolkas och dem sigtas emot av man
såvälintentionella, reflekterad avsikt,resultat strävan, enav envara

byggnader och mil-extentionella, formade Vardagensi anonymasom
Klyf-kulturformer.rutinartad vardaglig och lokalapraxis ijöer, i en

formu-mellan identiteteroch spänningarsig uppståröppnartor som
och identiteterleras ledande beslutsfattare successivt växersomav

och bland olikafram lokalt, olika delar staden invå-i grupper avav
grundenvidmakthålla identitetforma, utveckla och iAtt ärennare.

identitet lederfråga territoriellt ianspråkstagande. Fråganett omom
därför förlängning till frågan: stadeni sin Vems är

inledandedetAlla Maria Maggiore iSztamonument tas som-
kanvardagliga verksamheter.exemplet bruki i invånarnas Det vara-

sköna och arkitektoniskt djärva byggna-tacksamt avslöjatema attett
behäftade medanvändningen ochder opraktiska den dagligaisom

Designteoretikern Thomasfunktionellelementära brister A.art.av
inomfackliga uppskatt-drastiska exempel hur denMitchell ger

från ibruk-fullständigt frikopplas dessarkitektur stundomningen av
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införlivandetagande, dess vardaglig användning. ocksåi Men ettur
betydelsefulltvidare perspektiv sker det inågot när monumenten tas

förvandlas förbruk. till platser ibland helt andrainvånarnaDe -
de avsedda och fogas därigenom deras vardagspraxis ochisätt än -

föreställningar stadens identitet. denna tillägnelseinvånarnasHurom
lyckas avgörande för deras lokala legitimitet.ärmonumentenav

Förhållandet mellan och plats, mellan det konstrue-monument
rade och det levda skulle kunna beskrivas irummet, termer ettav
slags försvinnande. försvinnande för-intimtDet är ärett som
knippat med förtrogenhet, med det invanda och skickliga bruket av

och införlivandetverktyg med det långvariga byggnader och mil-av
viktiga avseenden kan bara handredskap och andra före-jöer. inteI

mål och använder olika syften verktyg,isystem utansom ses som
möbler, inredningar och byggnader. bruket byggnaden iIäven av

boendet, fullföljerarbetet den verktyg vilketetc. utgör ett genom
strävanden, riktas bortomvåra något något ärmot annat,som som

arkitekturen.
därmed arkitekturen blir verklig, förstrealiseras,Kan säga attman

den bruk byggnadens sambanduppenbarasi mening iAttnär tas
med användningen fall inträffar det paradoxala arkitekturensåI att

försvinnande, det vill den bortjust i sitt"uppstår säga näreget tonar
eller sjunker bakgrunden samband med den införlivasi i i männis-att
kors dagliga göranden och låtanden. Kanske kan tolka detta för-man
svinnande tillbakadragande från blickens uppmärksamhet, tillettsom
förmån för andra, perifert verkande dendetsinnen, sättmer som
finske arkitekten och arkitekturteoretikern Juhani Pallasmaa avser

han förkritiserar dagens arkitektur övervägande visuellnär att vara
och avsaknad denna vidare sinnlighet.i justav

sådant arkitekturens "verktygsliknandeMen ett resonemang om
försvinnande förklarar förekomsten och belyserinte monument,av

de sammanhang vilka monumentalitet används för kon-inte i att
identiteter. Försvinnandet eftersträvansvärd egenskap ärstruera som

eller mindre självklar samband med utformning arbetsred-imer av
skap eller datorgränssnitt arkitekturens område finnsVerketmen

rakt Betraktandet "verkarkitekturensträvan.motsattsom av som
fasadensinbegriper också slags bruk. kan ellerVi njuta störasett av

andraoch och lägga märke till anspelningarproportionerrytmer
förutsätterbyggnader, historiska eller nutida. brukDet är ett som

kunskaper arkitektur, också lätt-vissa sigrörom men som mer
tillgängliga monumentalas språk slagkraftigt och tyd-nivåer: Det är

form,ligt storlek, höjd, avvikande dyrbart material etc..
subtilt kan byggnad uppleva harmoniPå sättett attmer en oss
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eller obehag. Platser upplevs ha speciell atmosfär och byggnader ger
upphov till Arkitekturforskaren Albertsen dis-Nielsstämningar.
kuterar Böhmes atmosfär, baratolkning begreppet inteGernot av

upplevelse överskrider åtskillnaden subjekt-objekt utansom en som
faktiskt för utformningenockså mål arkitekten iett ensom av

Ävenmiljö. saknar explicita kunskaper byggnadsverket iom om
fråga kan uppleva det. kan återvända till tanken arki-Nu om
tekturens försvinnande, eftersom förutsätter foku-stämning inteen

kan närvarande bakgrund. bearbetningsering Förutan vara som en av
arkitekturens dilemma dess kvalitet väsentliga avseendeni äratt-
relaterad till dess förmåga försvinna för sysslor kani våraatt oss en-
reflektion atmosfärsfenomenet framgångsrik gå.över väg attvara en
Arkitekturens försvinnande förstås utsläckandedå totaltinte som

finns periferin,trädande bakgrunden: kvari iDenutan ettsom som
sammanhang, ordning, perifera därmed också tillstämning. Det görs

värdefullt.något
spänningsförhållandet mellan och plats väcks ocksåI monument

fråga människors delaktighet. förknippadeMonumenten ären om
med delaktighet offentliga det demokratiskaden debattens och
beslutsfattandets städernas konkurrens global marknadnivå. I en
konstrueras identiteter med sikte andra målgrupper invånarna.än

insändardebatten kring aktuella projekt Malmöintensiva visarDen i
svårigheterna malmöborna legitimitet för byg-visavi uppnåatt ett

gande hög grad gäller stadens ansikte uppleveri utåt. Många attsom
detta byggande bemärkelse sker deras huvuden.i än övermer en
Samtidigt utrycker människor ofta stolthet verksamheter ochöveren
byggnader deras stad känd världen. Människors delaktighetigörsom

tillkomstprocessen för sådana byggnader uppfattasi måste som en
viktig demokratifråga. legitimitetskris hotar lokala demokra-denEn

detta byggande upphör.tin invånarnas iom engagemang
identitetsprocesser utvecklas människor platser iDe när tarsom

förknippadeanspråk med delaktighet elementär bemärkelse.iär en
Bollnow beskriver detta rnmss/eapande kangemensamtettsom som
ske samförstånd också innefatta konflikter och rivalitet. deni Imen

rörelsen "Reclaim the ekar LefebvresCity Henri uppmaningnya
till det urbana samhällets kampen förinvånare återatt ta attupp

för mångfald, fest.stadens platser till lek och Para-göra möten,rum
doxalt dag, städernas centrala miljöer,i åtminstone i ettnog ser

livaktigt Stadsliv med fler växande ochuteserveringar, torg-gatu-mer
försäljning, fler festivaler och mycket, allt, kom-inte iupptåg, men
mersialismens informationsteknikenstecken. Samtidigt tycks

offentligautveckling hota det hemmetåter tömma näratt rummet,
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kommunikationscentral och nöjeslokal.blir till kontrollrum, Men
Mobiltelefonen kantekniken blir också lättare och rörlig.mer

för hitta varandra ochanvändas också redskapinvånarna taattsomav
staden besittning.i

6.

ofprofound conflict the uniformityThere betweenarises geometrica
the barbaric ofwhat the designers have understood and ignorance eve-
fallsrything non-visual that the scale drawing to represent.

the abilityability do have:requires communicatenot yet toan we
professions and whichfully and quickly the barriers that separateacross

ofisolate their thinking from the Perhapsexperience requiresusers.
from andthe disbanding of tradition of planningseparating using, aour

forms ofless specialized, and integrated,much responsi-return to more
bility and work.

med boll-dolda rumslighet berördes exemplet"tillvarons iDen som
konflikter. Mellan användarnasspelet blir synlig byggprocessensi

föreställningar utformning känne-erfarenheter och de om som
ibland klyftor:de professionella aktörernatecknar sig Somöppnar

John Chrisarkitekt känner träffad designteoretikernsigman av
villkor hoshan utmålar okunskapen användningensordJones när om

och andra professionella designers barbarisk.arkitekter Försom
del livet och livet slags byg-byggandet i sinJones är tur etten av

frånspecialiserats och fjärmat degande. har sigDesignprocessen
Produkten, den färdigaplatser där livet utspelar sig, Jones.menar

viktigaste målet ställetbyggnaden, för honom det iinteär pro-utan
för.redskap ochde verksamheter byggnaden är ramcessen, som

ord aktuellaJohn ChristjugoNu, år Jones änär mersenare,
förbland demSakta börjar medvetandet ökanågonsin. som ansvarar

betydel-utformningen byggnader, teknik och organisationer omav
för användarnas erfarenheter.dra ochatt nytta utrymmesen av av ge

tillarbetslivet, där företagens förmåga sigDet stän-att anpassanya
lokalerförutsättningar överlevnadsvillkor, kräverdigt är ett somnya

förväntasför arbetsuppgifterna. anställdafungerar växlingar i De
indivi-konstellationer, växelspel mellankunna samverka olikai i ett

därför utveckladuell koncentration och grupparbete. De måste en
redskap för verksam-använda arbetslokalernakompetens ettatt som
etablerade föreställ-Utformningen kan längre baserasheten. inte

fabriken, kontrollrummetkontoret, måsteningar etc., utanom
erfarenheter människormycket bygga de successivtsommer
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utvecklar föränderlig verksamhet.i bostadssektorn dugerInomen
heller schablonlösningar.inga mångkulturella samhället ochDet en
ökad individualism ställer krav bredare utbud och möjlighe-ett

för brukarna forma miljöer. designprocessensina Närter att egna ger
för ömsesidigt lärande förutsätts också arkitekten ellerutrymme att

designern ordets bredaste bemärkelse förvandlas från elleri expert
konstnär till pedagog och iscensättare.

falskt beskriva demokratiska designprocesserDet attvore som
lösningen alla problem. Användarna den byggda miljön ärav en
heterogen skara med kan förena.intressen svåra Kon-attsom vara
flikter under kommer till Isopats mattan ytan. storasom annars upp

kan det problemorganisationer drivasvårastöta att processer som
bygger de anställdas delaktighet. Och arkitekten eller desig-om

rollen "möjliggörare, ska idégi-nyttiggörasutövernern, som som
och gestaltare lösningar uppgiften, krävsegensinnigavare av av en

där professionellasbåde de och användarnas kunkaper ochprocess
erfarenheter respekteras. fullska-De iscensatts iprocesser som
lelaboratoriet har emellertid möjligheterna till lösa kon-visat att
flikter designarbete.gemensamtgenom

Malmö kan användas exempel designprocessSMHI i som en
där för de anställda medverka utvecklingen verk-iutrymmet att av
samhet och arbetslokaler har omfattandef Arki-varit Forskare vid
tektur byggnadsfunktion Lund har medverkat flerai projekt däri-
de anställda tillsammans kunnat bearbeta utformningsproblem och

forma uppfattningar och tillföra erfarenheter.successivt
Informationstekniken integrerad del meteorologarbetet.är en av

frånMätvärden oftast automatiska radar- och satellit-mätstationer,
bilder datorgenererade från flera internationellasamt prognoser
prognoscentraler meteorologerna tillvägs samman av en prognos.
Lokala iakttagelser vädret spelar mindre roll, eftersom verksam-av
heten uppdelad affärsområden och regionalti baserad. Väder-inteär
bilden hos den enskilde meteorologen formas alla dessa data i sam-ur
tal med kollegorna och, telefonkonferens,i andrarummet per

kan förhandling,i resultatetPrognosen viss månorter. ses som av en
där olika iakttagelser och erfarenhetsbaserade bedömningar anförs

Vädertjänsten högsta grad massmedial före-iärargument.som en
teelse: levereras till regionala radio- ochPrognoser via TV-Internet

muntligen radions direktsändningar och telefonstationer, i ochper
fax till betalande kunder. Specialiserade långtidsprognoser levereras
till fasta abonnenter, verksamhet påtagligt väderberoende:ärvars
glassproducenter, uthyrare och möbelvaruhus.presenningarav

arbetsplats har rumslighet expanderarSMHI långtsom en som
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globaltdeninfogad iutanför omslutandede ärväggarna, ettsom
lokaltverksamhetenkommunikationsnätverk, samtidigt pågårsom

Paral-ansikte.ansiktemänniskoroch bedrivs interagerar motsomav
trafikledningindustri ochleller finns till kontrollrummen inom men

ochtelevisiontelefon, radio,utrustade medtill tids hem,också vår
polycen-Waldenfels beskrivninginternetanslutning. rummet somav

fråga här.detträffar rumslighetmultilokalt väl dentriskt och är om
har bitvisVädertjänst varitlett fram till dagensDen process som

där forskarnade projektockså märkskonfliktladdad, inågot som
ochmeteorologermellanTydligamedverkat. motsättningar meteo-

underupplöstesförsta projektetpräglade detrologassistenter men
yrkes-försvunnithararbetets assistenternagång. Senare nästan som

och skriv-lagtmed ökad datorisering uppritnings-takti attgrupp,
ochInförandet datorermeteorologerna själva.uppgifter av

kraftfulla hjälp-erbjuderdatorgenereradeutvecklingen prognoserav
meteorologernashotupplevs samtidigtmedel, ett motsommen

verksamhetenförändringar ståttyrkeskunskaper. kravDe som
ochinformationsteknikochinför, har berört arbetssätt organisation,

de anställ-involveraför denna förändringplaneralokaler. Att attutan
mycket risk-hadekunskap handling, variterfarenheter, derasdas i ett

utveck-mycket dynamiskakomplexa ochföretag. Under dennafyllt
redskapforskningsbaseradetilllingsfas också tillgångenvisade sig

förändringsarbetemedverkanför de anställdas ioch metoder vara
värdefull.

ochframtidde anställda yrketsdiskuteradeförändringsarbetetI
för-deföreställningarför utveckla sinaarbetets organisation att om

medockså konkretarbetadepågick.ändringar Man attmersom
redskap skulleinformationstekniskaoch deutforma de lokaler som

Arkitekturskolans fullskalelaboratoriumframtiden.behövas i
lösningarolika tänkbara ibyggaanvändes för skalai 1:1att upp
snabbt byggasmodellernabyggelement kanmodell. Tack lättaVare

modellen möblerassedansjälva.och förändras deltagarna Näravupp
föreställningfår godrollspel,med hjälpoch prövas omman enav

och kar-"mockups" plastellernackdelar. Enklaför- och attrapper av
informationstekniskamarkeraför rollspeletanvändes iatttong

börjardatorsimuleringartredimensionellahjälpmedel. När nu
den materiellafördesignarbetet detanvändas intei ersättaär att

och förstärk-komplementVirtual Reality,modellen med utan som
ning.

dettaför slags iVad det uppstårär ett gemensammasomrum
därsammanhang,erbjuderFullskalelaboratorietdesignarbete ett en

modellvisserligenblir möjlig.tilldirekt relation Det ärrummet en
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arbetar med, tredimensionell skiss full skala,inärmastman en men
med deltagarnas inlevelse och koncentration uppgiften denger
nödvändigt och tillräckligt stöd. Modellen blir till interaktivt red-
skap: språket, schematDär eller den ritade planen räckerinte till kan

med modellens hjälp vadvisa Deltagarna är när-man man menar.
varande handlandei subjekt, i där alla sinnenrummet som en process

och där den kroppen fungerar måttstock. Iengageras egna som sam-
spelet mellan dem den första osäkerhetenuppstår, övervunnits,när
ofta och kreativ tillsammansstämning. med fleraAttspontanen
människor befinna sig modell framtid,mitt i sin väcker obe-en av en
tvinglig lust utbyta tankar och erfarenheter och igen.pröva, prövaatt

medverkande bärareDe handlingskunskap,sin den delvis infor-är av
mella och ibland outsagda kunskap verksamheten svårligenom som
låter uttryckassig kravspecifikationeri eller funktionsprogram.

de anställdasGenom medverkan designprocesseni kan dyrköpta
undvikas,misstag samtidigt de fåranställda reellt inflytandeettsom

framtida arbetsförhållanden.sina Arbetet med den miljönöver egna
upphov till kompetens, människor bereddagörger en ny som attmer

tillsammans med kollegor med praktiskitu problemlösningta
arbetsplatsen, med möblera, bygga och andra bearbetasättatt om
det arbetets rumslighet. Laboratoriet blir till slagsegna ett annat rum

dem vanligen vistas stödjer reflek-än ett ett gemensamtrum som
terande och samtidigt stoff och spelrum för detöver rummet ger-

bättre låter uttryckassig ord.visas iänsom

7.

lever ochi drarRummet själva, där erosionen vårautsom oss ur oss av
liv, tid och historiavår utspelar detvår sig, griper ochi tärtagrum som

självi sig heterogent Med andra 0rd lever inte iär ettoss, rum. ett
där skulle kunna inordna individer och leverting. V1 inte itomrum ett

fritt låter färgassig olika ljus. stället leverItomrum som av nyanser av
i relationeruppsättning tecknar konturerna platser vilka inteen som av
kan reduceras till varandra och absolut överlapparinte varandra.som

sin andra diskuterarI Om Foucault slags platser hantext mm en som
kallar beterotopier. Medan saknar verkligutopier plats hete-är

högst verkliga.rotopierna de samtidigt slagsMen "kontra-utgör ett
uttrycka, omvända och ifrågasättautrymmen deattgenom rum som

ingår kulturen.i korta raderPå några Foucault det tids-översveper
rumsföreställningarnasi utveckling använder helaCaseyspann som

bok till.sin Medeltidens hierarki omslutande platser, Fou-sägerav
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Även lokala och stårdetløemmet, privataiFigur mest av ram,
ochkonkretPlatsenvärlden:förbindelse med närvarovi i 50m

bildmassig Maria Lantzrepresentation. Foto:

oänd-obegränsade,dethävdandeGalileismedöppnadescault, avupp
rumsbegreppnaturvetenskapenskanske harliga Men trotsrummet.

Fortfarandevardagen.sekularisera iförräckt tillallt inte rummetatt
deföreställningarkulturbundnastarktlivpräglas våra rumomav

ochmellan privatkontrasteriföreställningar visar siglever som
arbe-ochfritidensmellansamhälle,familjeliv ochoffentligt, mellan

tydlig-filosofin harfenomenologiskadenBachelard ochtets rum.
ochinnebörder, drömmarmedladdadelever igjort äratt somrum

främstundersökningardessaFoucault,fantasier. rörMen, menar
intresserardetoch detmänniskors inre är rummetyttre somrum

demellanspeletiuppstårheterogenthonom: Det är ett somrum,
uniformundersubsumeraskanoch interelationer ingår i ensom

mångfaldigtochmotsägelsefulltplatser,föreställning rum.ettom
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finnsHeterotopier Foucault, allai kulturer och civilisatio-menar
alla verkliga och effektiva platser. lång radHanner, ger en exem-

pel: internatskolan, militärbaracken, mentalsjukhuset, kyrkogården,
den persiska trädgården, marknaden, bordellen, koloninmuséet, och
skeppet. kanDe virtuella de pekar detutöverses som attgenom som

konkret för handen, samtidigt de högstaär i grad verkliga ochärsom
förbundna till kringliggande ochPå plats kan hete-rum. en samma
rotopin iscensätta flera inbördes oberoende biograf-teaterns,rum:
salongens och den antika trädgårdens kan exempel. Detasrum som
rumsliga förhållanden den informationstekniken upphovsom nya ger
till skulle också kunna räknas dit. Heterotopierna har särskilden
funktion förhållandei till funktionövriga utvecklasrum, en som
mellan två poler:extrema

Antingen deras roll skapa illusionernas avslöjarär huratt ett rum som
mycket illusoriskt det verkliga med alla dess platser mel-ärmer rummet
lan vilka människors liv uppdelas. Eller också har de till uppgift att
skapa annorlunda, verkligt lika perfekt,ärett ärrum som ett rum som
prydligt och välordnat dem vistas i stökiga, oorganiserade ochärsom
illa planerade. Den skulle inte illusionernastypensenare vara en utan en
kompensationens heterotopi

Kanske kan de besökt berättelsei min demokratinsrum, som om
andra platser, heterotopier Foucaultsi mening. Hansses som exem-
pel visserligen slag: har hämtatsär De och lit-ett annatav myternaur

antropologin och historien. Skeppet, flytandeteraturen, ur som en
del sluter kringsig självsig och lyder samtidigt underrummetav
havets oändlighet, förflyttar frånsig hamn till hamn, från bordellsom
till bordell och hämtar hem koloniernas dyrbaraste hemligheter, är
för Foucault den högsta graden heterotopi. Min mellansigrörav text

triviala platser, mellan och stranden och konto-mer trappan torget,
festivalen och skyskrapan. de berörMen samtidigt osynligret, en

potential, rumslighet vid sidan den förhanden-ett annat rum, en av
varande eller avsedda. handlarDet de mellanrum, skrymslen, vid-om
der och nischer, de andra platser för handlandesig vårtöppnarsom

detmitt i rationella, planerade och till entydiga där dag-synes rum
ligen Och det dessai andra demokratinrör dagligenäross. rum som
levs och återskapas.

Noter

Avsnittet frånutgår Eiler1 Steen Rasmussens opleve arkitektur,Om 1957.at
Därmed2 jag område samhällsvetare debatteras itangerar ett som av termer av
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