
Kulturen i ljuset av en pandemi  

Retoriken i den svenska kulturdebatten har förvandlats till en ytterligheternas kamp: antingen vill 
man bevara det svenska kulturarvet eller så vill man utveckla den till något nytt, oigenkännbart och 
”osvenskt”. Kulturbegreppet slängs runt hejvilt utan vidare hänsyn eller förklaring och gör debatten 
om möjligt än mer svårbegriplig - men vad är då egentligen svensk kultur? Är det Melodifestivalen, 
lördagsgodis, IKEA:s hästköttbullar, ABBA och colombianskt kaffe från Espresso House? Eller är 
det vikingarna, Svenska Kyrkan, Svea Rikes Lag och kungahuset? Ju längre ner i kaninhålet man 
gräver ner sig, desto vagare känns kulturbegreppet, och det blir samtidigt desto klarare att vi måste 
veta vad kultur är innan vi kan avhandla vad den svenska kulturen består av.  

Just denna fråga, om vad kultur är, behandlar Terry Eagleton i ”En essä om kultur”. Kultur är rent 
etymologiskt ett latinskt begrepp som betyder ”odling”, och användes från början i koppling till 
jordbruk. Motsatsordet till kultur är natur, och denna konflikt mellan natur och kultur syns tydligt i 
kulturbegreppets ursprungliga betydelse: naturen är de organismer och den växtlighet som finns 
oförädlat i miljön, kulturen är brukandet, utvecklingen och omhändertagandet av denna natur. 
Markens växtlighet är natur, jordbruket av samma mark är kultur. En definition på kultur skulle då 
med andra ord kunna sägas vara allt det som inte är natur.  

Men den naturliga följdfrågan blir då ifall verkligen allting som inte är natur kan räknas in i 
kulturbegreppet. Är varje producerat alster någonsin ett uttryck för kultur? Denna frågan har gett 
upphov till det fenomen vi kallar kulturkrig - slaget om vad som ingår i kulturen. Det handlar om 
kampen mellan finkulturen och fulkulturen, mellan olika identitetskulturer. Vi förknippar kulturkrig 
med kampen mellan Verdis Opera och TV-serien Friends, eller med Da Vinci mot Picasso, men det 
är inte hela bilden. Eagleton uttrycker den egentliga kärnan i frågan om kulturkrig på bästa sätt: 
”Men saken är den att de kulturkrig som verkligen betyder något handlar om sådant som etnisk 
rensning, inte om huruvida Racen är bättre än såpoperor eller vice versa”.  

Eagleton avhandlar frågan om kulturkrig och ”kulturens kris” på ett genomtänkt, systematiskt och 
välarbetat sätt och visar att debatten om vad kulturbegreppet innebär är missriktad. Den viktiga 
kärnfrågan handlar inte om huruvida filosofi och religion kan räknas som kultur, eller om det bara 
är den ”rena” konsten som kan anses vara kultur; den handlar om lojalitetskultur och 
identitetskultur. Den handlar om globala system och politiska motsättningar. Konst, musik, 
arkitektur, skapande i alla olika former är kulturella uttryck, men det är inte allt som kulturen är i 
sak.  

För att då återgå till frågan om vad svensk kultur är har den kanske aldrig varit så synlig och 
framträdande som i ljuset av den rådande pandemin. När staten kommer med ett krispaket på 1 
miljard kronor till kulturlivet, samtidigt som Riksbanken lånar ut 500 miljarder kronor till svenska 
företag, så visar det exakt var statens lojalitet ligger - eller annorlunda uttryckt: vilken 
lojalitetskultur vi har i Sverige. Det är samma lojalitetskultur som träder fram när Volvo AB 
permitterar alla sina anställda men fortsätter att betala ut miljardbelopp i aktievinster. Lojaliteten 
ligger hos företagen, för att sådan är den västerländska kapitalistiska kulturen.  

Samtidigt är svensk kultur också folkrörelsen. Det är svensk kultur när Folkhälsomyndigheten 
kommer med rekommendationer och uttalanden om folkvett istället för att likt andra stater ta en 
hård auktoritativ väg. Det är också svensk kultur att sätta upp lappar i trappuppgångar och erbjuda 
hjälp med mathandling till äldre och riskgrupper som inte kan. Svensk kultur är arbetarrörelsen och 



facket. Det är dessa systematiska kulturpolitiska reformer, rörelser och handlingssätt, jämsides med 
de marknadsliberala krafter som influerat den ekonomiska politiken på senare år, som definierar den 
svenska kulturen. Som den socialist Eagleton är tror han på en identitetskultur fri från kapitalismens 
hegemoni, och så gör även jag. För är det någonting vi kan lära oss av coronapandemin så är det att 
det inte är de nyliberala markandsekonomiska influenserna som bygger landet och som kommer ta 
oss ur denna kris - det är vi, folket, som kommer att göra det. Och vi kommer att göra det 
tillsammans.  


