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Sammanfattning  
 

Denna studie undersöker hur kulturarbete kommer till uttryck i den mediala debatten 

under rådande pandemi våren och hösten 2020. Syftet med studien är att undersöka 

vilka diskurser som yttrar sig kring kulturarbete. Under covid-19 krisen har kulturens 

svåra förutsättningar kommit upp till ytan och exponerat kulturens prekära villkor för 

såväl den enskilde som för kulturorganisationer. Studiens teoretiska ramverk utgår från 

Norman Faircloughs kritiska diskursanalys med sin tredimensionella analysmodell samt 

Howard Beckers ”Art worlds”. Denna studie har en kvalitativ metodansats och har 

analyserat dokument för att undersöka hur den romantiska, instrumentella samt den 

kommersiella diskursen kring kulturarbete yttrar sig. Tidigare forskning visar att den 

romantiska diskursen kring kulturarbete har ersatts av en kommersiell och instrumentell 

diskurs. Samtidigt visar resultatet från studien att den romantiska diskursen 

reproduceras i debatten vilket påverkar uppfattningen om kulturarbete som en lyxvara i 

en marginaliserad sektor. Studien visar också att prekärt arbete reproduceras genom 

diskurser, vilket får stora konsekvenser för den enskilda kulturutövaren samt för värdet 

av kultur och icke mätbara värden i vårt samhälle.  
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1.Inledning  
 

Under rådande pandemi har det uppstått en intensiv debatt i media kring kulturarbete och 

kulturarbetares villkor. Vi befinner oss ännu mitt i en kris och det är svårt att veta vilka 

effekter denna kris kommer att få på samhället. Men redan nu hörs röster som varnar för 

konsekvenserna av nedstängning av kulturlivet. Debatten har handlat om svårigheter i 

branschen, nedskärningar inom kulturen samt ett osäkert arbetsliv för kulturutövare med 

ökade projektanställningar och högre krav på individen. Förutsättningarna för kulturarbete har 

under pandemin kommit att framstå som än mer komplicerade och utmanande, vilket medfört 

ytterligare tryck på individen samt en diskussion kring kulturens värde i samhället.  

Enligt en rapport från EU-kommissionens Joint Research Centre kulturarbetare är en tredjedel 

av Europas kulturarbetare egenföretagare och projektanställda och jobbar under flexibla 

arbetsvillkor med bristande sociala skyddsnät (Petersson, Teir, Lund, de la Reguera, Lenas & 

Eriksson, 2020). Kultursektorn har gjort samma resa som andra yrkessektorer. Detta innebär 

strukturella förändringar inom arbetslivet som innefattar utökat entreprenörskap och flexibelt 

arbete inom organisationer och företag.  

Inom kreativt och kulturellt arbete så har arbetstagare inom fältet utgjort en osynlig grupp. 

Deras arbetsrättsliga villkor och skydd har inte kommit upp i samma nivå vad gäller 

arbetstagares rättigheter inom andra sektorer. Inom fältet har frilansarbetare blivit ett vanligt 

fenomen och detta innebär fler risker för kulturarbetarna. För många frilansarbetare är detta 

inte ett fritt val utan en nödvändighet för att kunna arbeta inom fältet vars strukturer ändrats 

vid omstrukturering inom kulturella organisationer samt yttre strukturella 

samhällsförändringar. Det kulturella fältet kännetecknas av ett informellt system där tydlighet 

kring vad som innefattar arbete-fritid saknas, där muntliga överenskommelser gäller samt där 

osäkra sociala och ekonomiska kontrakt är norm (Merkel, 2019). Under rådande 

omständigheter har dessa svåra arbetsförhållanden kommit upp till ytan och orsakat en debatt 

kring kulturen och dess villkor. Många i kulturbranschen har i princip fått näringsförbud på 

grund av rådande omständigheter och restriktioner. Kulturens utsatta läge drar paralleller till 

prekärt arbete som traditionellt förknippas med otrygga anställningar i exempelvis 

kvinnodominerande yrken, tidsbegränsade arbeten samt utomnordiskt födda arbetstagare där 

prekärt arbete innefattar en ovisshet på en ny flexibel arbetsmarknad (Odeberg, 2016). Prekärt 

arbete har inneburit en uppdelning i de som snabbt kan bytas ut; de i periferin samt de som 
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innehar kärnarbeten med en fast anställning. Enligt en rapport om prekärt arbete av kommunal 

(2016) finns ingen tydlig uppdelning i vilka som ingår i detta prekariat, utan de som innefattas 

av prekärt arbete kan i stället relateras utifrån arbetstagares osäkerhet samt deras utbytbarhet, 

vilket varit synonymt med kulturarbete under pandemin där det saknats framförhållning för 

kulturlivets villkor att få verka och planera, samt små möjligheter för individer att kunna 

planera sina yrkesliv då det funnits en avsaknad av materiellt stöd i form av ekonomisk 

ersättning för gemene kulturarbetare när arbetsmarknaden i princip försvunnit. Denna studie 

kommer således att benämna kulturellt arbete som delvis prekärt utifrån dess avsaknad av 

förutsägbarhet, otrygga anställningsförhållanden samt prekärhet vilket påverkar individers 

hälsa och sociala liv.  Sammanfattningsvis har debatten handlat om kulturens utsatta villkor 

samt brister i samhällets vilja att stötta en bransch i kris. Genom en diskursiv kamp mellan 

olika utsagor kring kulturarbete finns motsättningar om kulturens vara och inte vara i vår 

samtid.  

 

1.1 Problemformulering  

 

Under rådande kristider med covid-19 ges ett unikt tillfälle att studera hur kulturdebatten 

gestaltas då omvärlden förändas. Kreativt arbete karaktäriseras av att det finns otydliga 

gränser mellan det formella och informella där exempelvis nya i branschen tvingas till 

volontärsarbete och gratisarbete för att få in en fot i branschen. Det är en bransch, som redan 

innan covid-19 stod för många utmaningar med korta projektanställningar och ovisshet. 

Kulturlivets utsatta läge kan inte enbart belastas för pandemins effekter. Enligt en artikel i DN 

så kan dess utsatta läge inte enbart skyllas på covid-19. Snarare belyser krisen de strukturella 

problem som nu kommer upp till ytan, eftersom kultursektorn är en av de branscher som 

drabbats extra hårt av restriktioner (Selimovic, 2020). Kulturen befinner sig i ett krisläge som 

under pandemins prövningar kommit att ge uttryck för en sektor med många utmaningar för 

såväl branschen som för den enskilde kulturarbetaren. 

Ett levande kulturliv bidrar till en fördjupad demokrati (Regeringen, 2018) och därför är det 

av vikt att studera vad som händer med kulturen och dess villkor i kristider. Nuvarande kris 

kan genom språkets konstituerande inverkan belysa vem i samhället som får tillgång till makt, 

vad vi värderar i samhället samt hur resurser fördelas genom att möjliggöra arbete och karriär.  
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1.2 Syfte och frågeställningar  

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur kulturarbete kommer till uttryck och gestaltas 

under rådande pandemi i den mediala debatten. Det har i media förts en livlig diskussion där 

flera framstående kulturpersonligheter, politiker samt journalister diskuterat kulturens 

villkor och utsatthet. Utmaningar för kulturarbetarna har under covid-19 aldrig varit mer 

uppenbara då det i princip inneburit ett näringsförbud mot kulturell verksamhet. Debatten 

handlar också om Konstnärsnämndens uppdrag av regeringen att fördela 70 miljoner kronor 

till enskilda konstnärer och kulturskapare. Fördelningen av stöden har kritiserats eftersom det 

varit mycket svårt att redovisa inkomstbortfall då de flesta kulturarbetare har ojämna 

inkomstförhållanden under året samt avsaknad av reglerade kontrakt (Brusk, 2020). Som 

frilansande kulturarbetare står man ofta utan arbetsrättsliga kontrakt. Det kan röra sig om 

muntliga överenskommelser och mejlkonversationer om uppgörelser för nästa jobb. En stor 

del av frilansarbete sker även utomlands vilket gör att individer rör sig mellan olika system. 

Arbete utan reglering och villkor i en gig-economy medför att covid-19 utsätter individer för 

ett än mer kritiskt läge vilket påverkar kulturarbetares möjlighet att få hjälp tillbaka från 

staten i form av socialförsäkringsmässig trygghet (Söderholm, 2020). Det har även i debatten 

yttrats en diskussion kring framställningen av kulturellt arbete i form av en romantisk diskurs 

kring kulturabete- denna diskurs handlar om den kulturella arbetarens vara, i fråga om att vara 

en kulturarbetare; eller att arbeta som kulturabetare (Lindström, 2016). Den romantiska 

diskursen beskriver kulturarbete som mer än ett jobb. Forskning har visat att kulturabeten har 

en hög status, trots att en utbildning i ett konstnärligt ämne sällan genererar tillbaka att man 

kan livnära sig på sitt yrke. Ett perspektiv på detta är att den romantiska diskursen innebär att 

kulturabete är synonymt med andra värden som motiverar ens val av yrke. Dessa värden kan 

medföra att individer ser sitt yrke som ett kall och en livsstil, samt varför man accepterar att 

ha andra jobb vid sidan av för att överleva (Konstnärernas Riksorganisation). Detta medför att 

kulturarbete kan relateras till prekärt arbete, då ingången till kulturellt arbete medför att man 

accepterar oförutsägbara villkor som är vanligt vid kulturellt arbete.  

Det är studiens syfte att undersöka vilka diskurser som ligger bakom kulturarbetarnas 

premisser genom att studera förgivettagna föreställningar om kultur och professionellt 

kulturutövande som yrke.  

 

-Hur framställs kulturarbete diskursivt i den mediala debatten under Covid-19?  



 
 

8 
 

 

- Vilka exempel finns i debatten kring upprätthållande av den romantiska diskursen kring 

kulturellt arbete samt vilket motstånd möter den?  

 

-Hur gestaltas diskursen kring kommersialiseringen av kulturellt arbete? 

1.3 Uppsatsens disposition  

 

Efter inledningen följer ett kapitel om tidigare forskning. Där presenteras hur diskurser kring 

kulturellt arbete beskrivits tidigare, det kulturella fältet, prekärt arbete, synen på kulturellt 

arbete samt kommersialiseringen av kulturen. Sedan följer ett teoriavsnitt som introducerar 

begreppet diskurs samt kritisk diskursteori utifrån Norman Fairclough, samt diskurs utifrån 

Michel Foucault. Efter detta presenteras kulturfält utifrån Pierre Bourdieu och konstvärldar 

utifrån Howard S. Becker. Vidare i uppsatsen redogörs under metodavsnittet för de 

metodologiska val som valts ut, samt så presenteras Norman Faircloughs tredimensionella 

analysmodell. I resultat och analysdel presenteras resultatet och analys i samma avsnitt utifrån 

det som studien kommit fram till efter kodning av dokumenten från den mediala debatten 

under hösten 2020. Resultatet har analyserats och sammanställts utifrån tidigare forskning och 

uppsatsens teoretiska ramverk. I den avslutande diskussionen framställs studiens 

sammantagna konklusion samt kritik och reflektion kring metod, val av fält samt förslag på 

vidare forskning.  

 

2. Tidigare forskning  
 

I detta avsnitt kommer forskningsfältet kring kulturarbete att kartläggas. Inledningsvis så 

kommer det första temat handla om hur kulturellt arbete diskuteras; från diskursen om den 

fattiga men passionerade bohemen till dagens kulturentreprenör. Avsnittet kommer att 

fokusera på diskursen kring kulturellt arbete och hur kulturellt arbete porträtterats och 

värderats olika genom ett historiskt perspektiv. Värdet av kulturellt arbete beskrivs 

inledningsvis i litteraturen utifrån en romantisk diskurs där kulturarbete gestaltas utifrån 

intresse, drömmar och engagemang. Vidare presenteras forskning som visar ett motsatt 

perspektiv med utgångspunkt att kulturarbete, likt andra sektorer främst är ett yrke och en 

industri.  
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Det andra temat handlar om själva fältet och scenen där arbetet utspelas med fokus på 

kulturens prekära, osäkra och exceptionella läge. Dessa krav och villkor utgår ifrån 

perspektivet att det inom det egna fältet finns svårigheter med osäkerhet, kvalitetsaspekter 

samt genom perspektivet att kulturella fält påverkas av omvärldens sociala strukturer och 

tankemönster.  

Vidare kommer diskursen kommersialisering av kulturen att diskuteras samt vilka 

konsekvenser kulturellt arbete får med den individualisering som följer med 

kommersialisering och ekonomisering. Tematiseringen bygger på att kartlägga tidigare 

forskning inom kulturellt arbete inom sociologisk och samhällsvetenskaplig forskning samt 

visa hur olika diskurser kring kulturellt arbete inom fältet vuxit fram.  

 

2.1 Konst för konstens skull- en romantisk diskurs  

 

Dagens syn på kulturarbetaren och konstnären har en lång historia och kan spåras till 

renässansen och den senare romantiken. Innan romantiken var kulturellt arbete inte skilt från 

vanligt arbete. Konstnären producerade varor eller tjänster som såldes på en marknad. Men 

tack vare renässansen fick kulturarbete en ny definition och en egen sektor; som skapare av 

konstnärliga värden och ting (Gerber & Childress, 2017). Enligt Gerber och Childress har 

kulturellt arbete från 1850-talet framställts som ett yrke skilt från övrigt reglerat arbete i 

samhället. Framställningen som sådan har koncentrerats kring kultur för kulturens skull, där 

konstnärens roll diskuteras utifrån en passionerad livsstil byggt på glädje och inspiration. 

Genom denna romantiska diskurs är den mytomspunne konstnären högst levande än idag där 

kulturarbetaren beskrivs utifrån dess uppfattning av att vara en kulturarbetare snarare än att 

arbeta som en kulturabetare. Denna skillnad i beskrivning tillför helt olika synonym till den 

retoriska gestaltningen av kulturellt arbete. Forskning har visat att konstnärer idag upplever 

sitt arbete kopplat till en stark identifiering med ett professionellt yrkesval. Dessa upplevelser 

visar att attityden kring kulturabete ses främst som ett jobb och en försörjningsmöjlighet av 

kulturutövare själva, ofta med en gedigen utbildning i botten (Gerber & Childress, 2017).  

Ett problem som belyses i tidigare forskning är att man inom kulturellt arbete haft svårigheter 

med att definiera den professionella statusen. Inom kulturellt arbete värdesätts hög kvalitet 

med ett utvecklat tekniskt kunnande, samtidigt som originalitet och nyskapande spelar roll. 

Men forskning visar också att kulturarbete relaterar till identitet och en stark känsla av att vara 
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sitt arbete. Detta sätt att definiera kulturellt arbete som ett livsval enligt den romantiska 

diskursen skulle enligt Caves (2003) förklara varför kulturarbetare skulle acceptera osäkra 

villkor med låga löner. Vilket leder vidare till nästa kapitel som handlar om de svåra 

arbetsvillkor kulturarbete styrs av.  

 

2.2 Prekärt arbete  

 

I detta avsnitt kommer kreativt arbete att beskrivas utifrån fältet där det verkar. I forskningen 

presenteras olika benämningar kring kulturellt arbete; kreativt arbete, kreativ klass, industri 

och marknad (Comunian & England, 2020).  

Inom debatten för arbete och anställning har forskning kring prekärt arbete utgjort en stor del 

av dagens arbetsliv i det stora hela (Grimshaw, Johnson, Keizer & Rubery, 2018). De senaste 

40 åren har arbetsmarknaden skiftat från en 40-timmars baserad anställning till arbeten som 

frångår standardformen och som beskrivs som flexibelt, flytande, tillfälligt och prekärt arbete 

i rika kapitalist ekonomier (Muntaner, 2018). Teknisk utveckling har möjliggjort arbete via 

Internet och en ”Gig-economy” där arbetsgivare och anställda använder speciella plattformar 

och appar för att tacka ja till kortare arbetsuppdrag, med osäkra villkor och utan några 

arbetsrättsliga villkor. Detta medför ofta låga löner och en avsaknad av utvecklade 

trygghetssystem. Termen har också använts för att beskriva jazzmusiker som uppträder vid 

behov. Ett exempel på företag som exemplifierar prekärt arbete är Uber och Lyft (Muntaner, 

2018).  

Detta perspektiv med flexibelt och prekärt arbete är ett perspektiv som handlar om en större 

social kontext än enbart den kulturella. Prekärt arbete definieras som avsaknad av de 

standardkrav vad gäller arbete och anställning som utgår från normen heltidsanställning. 

Prekärt arbete innebär ofta lägre löner, oregelbundna arbetstillfällen, osäkra kortare 

anställningskontrakt samt sämre sociala skyddsnät kring arbetet. Forskning visar att prekärt 

arbete har blivit normaliserat (Grimshaw et al, 2018). För unga människor som söker sig till 

kulturella yrken har de prekära villkoren blivit normaliserade och tagna för givna. 

Förhoppningen att kunna försörja sig på heltid som kulturarbete innefattar att individer får ta 

stora risker och acceptera osäkerhet samt att även etablerade kulturarbetare får ta andra jobb 

så kallade ” brödjobb” för att överleva (Morgan, Nelligan & Wood, 2013).  I sin avhandling 

“(Un)bearable freedom. Exploring the becoming of the artist in education, work and family 
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life” har Sofia Lindström studerat sociala kontexter för att analysera hur de påverkar 

konstruktionen av en konstnärlig identitet. Avhandlingen visar att konstnärliga yrken har 

oförutsägbara villkor, med en ojämn inkomstvariation vilket gör det svårt att beräkna en 

median av årsinkomst samt att de ofta är självanställda och har tillfälliga arbeten. Kulturella 

arbeten har blivit allt mer prekära. Studien visar även att kulturella arbetare mäter sitt yrke 

med andra medel än exempelvis ekonomiska, vilket kan förklara varför dessa arbetare har 

svaga arbetsrättsliga rättigheter ( Lindström, 2016; 11).  

Prekärt arbete är ett tema som återkommer inom den kulturella sfären där arbetsvillkoren 

beskrivs genomgående som en industri där osäkerhet, konkurrens och tillfällighet råder. 

Signifikant för den kulturella industrin är att den beskrivs som en nästintill omöjlig marknad, 

där framgång beskrivs utifrån vinnare och förlorare (Fürst, 2017 ). Kreativa fält beskrivs 

också utifrån en ”ingen som vet princip” där risk och osäkerhet är genomgående inslag både 

för dem som jobbar inom fälten, samt för yttre aktörer Inom det egna fältet finns flera 

dimensioner av prekärt arbete. Osäkerheten som gör kulturellt arbete extra utmanande är att 

det finns en otydlighet kring vad som anses vara god kvalitet inom en kulturell genre. Som 

konstnär är det ofta svårt att veta vilka premisser man bedöms utifrån (Comunian & England, 

2020). 

Det övergripande temat i detta resonemang är att det finns en tydlig riktning i forskning som 

pekar på att kulturella yrken beskrivs som en omöjlig marknad, där risken att misslyckas är 

övervägande. Inträdeskraven på skolor är höga samt möjligheten att slå igenom som jämförs 

med att vinna på ett lotteri. Kriterierna för kvalitetsbedömning är marginella samt subjektiva, 

vilket får stora konsekvenser för den enskilde och dess påverkansmöjlighet.  

Henrik Fürst beskriver detta fenomen i sin avhandling, Selected och rejected?- Assessing 

Aspiring Writers’ Attempts to Achieve Publication (2017) där han studerat hur författare 

hanterar osäkerhet i kulturella industrier. Utgångspunkten i studien utgår från att kulturell 

status baseras på en diffus definition av vad som anses vara god kvalitet. Fürst studie beskrivs 

som ett tillstånd där allt eller inget gäller. I hopp om att bli en av de utvalda är de 

opublicerade författarna helt beroende av hur dom tror att publicisterna bedömer kvalitét. Det 

handlar om succé eller misslyckade. Fürst (2017) menar att förståelsen för denna 

komplicerade sektor går att applicera på andra kulturella marknader, vilket gör studien 

relevant för min uppsats. Återkommande drag som subjektivitet, temporära tillstånd och 

osäkerhet kan appliceras generellt inom kulturella industrier. Det är den ena sidan av prekärt 
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arbete som nämns i litteraturen, vilket har stor inverkan på individers villkor i deras 

yrkesutövande och privatliv.  

Vad gäller kulturella organisationers yttre strategier för att hantera osäkerhet, visar forskning 

att de imiterar andra framgångsrika organisationer när det när det kommer till beslutsfattande 

(Fürst, 2017) Kulturella industrier jämförs i detta perspektiv med andra sektorers 

organisationer i samhället, när det kommer till förändring och hantering av osäkerhet. Det 

som avviker beskrivningen av kulturella organisationer är att tonvikten utgår ifrån att kreativt 

arbete står för en unik och svårdefinierad värld där flera värden skall samsas under kreativa 

former.  

Kreativitet i sin tur beskrivs som ett samtida fenomen som genomsyrar synen på arbete 

oavsett yrkeskategori. Regeringar runt om i Europa åberopar detta nya kreativa paradigm där 

kultur ses som sysselsättningens draghjälp. I en artikel av Grieg de Peuter (2011) beskrivs hur 

organisationer använder sig av allt mer flexibla arbetsformer och detta ger upphov till en ny 

typ av fattigdom i den kreativa industrin där temporära tillstånd råder efter det postfordistiska 

samhället. Dessa tillstånd av flex exploitation påverkar individen ekonomiskt, existentiellt, 

och socialt samt lämnar individen extra utsatt, utan kollektiva ramar och skyddsnät. Denna 

industri beskriver arbete likt en vattenresurs; vilket kan stängas av eller på utifrån behov. 

Samtidigt så anses denna flexibilitet också förstärkas utifrån arbetarna själva som motiverar 

flexibilitet med frihet och kontroll över sin egen tid. Detta förhållande beskrivs som ett 

risktagande där den självbestämmande kulturarbetaren å ena sida har frihet och kontroll över 

att själv kunna skapa sitt eget liv- å andra sidan riskera fattigdom och prekärt arbete i den 

andra. Detta resonemang förs fram som ett konstant dualistiskt dilemma, livets närvarande 

möjligheter rör sig mellan nöje och smärta (Peuter, 2011). 

2.3 Konst och samhället  

 

I en artikel om diskurser kring modern konst har Henk Roose, Willhem Roose och Stijn 

Daenekindt (2018) undersökt diskurser i en ledande konstnärlig tidning Frieze från 1991–

2015. Artikeln fokuserar på hur meningsskapande yttrar sig och legitimeras inom 

konstvärldar. Resultatet från artikeln visade på att det skett en stor social förändring kring 

diskurser från 2005. De tidigare åren i studien legitimerades utifrån klassiska ideal som 

estetisk, form och skönhet medan det från 2005 skett en diskursiv förändring med socialt, 

politiskt och ekonomiskt innehåll. Konstvärlden i moderna år beskrivs diskursivt där konsten 
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legitimeras av sin sociala och politiska kontext. Roose et al (2018) beskriver att konstnärens 

roll utvecklats i liknelser med sociologens roll: kulturarbetaren skall förmedla och producera 

verk som berättar något om samhället snarare än att skapa skönhet utifrån estetik. Gränser för 

vad som är konst har suddats ut, vilket kräver särskilda agenter för att tolka och förmedla 

konsten och dessa nytta. Studien påpekar att samtida konst har den sociala uppgiften att 

förena människor, göra avtryck, uppröra och uppmärksamma andra fenomen vilket lett till ett 

paradigmskifte där konst för konstens skull bytts ut mot konst för samhällets syften. Vilket 

leder vidare till att kulturarbete har en stor samverkan med sin tid, samhället och ekonomiska 

aspekter.  

Nya ekonomiska incitament är ett tema som återkommer i litteraturen för tidigare forskning. 

Prekära arbeten börjar nämnas i litteraturen efter den globala finanskrisen 2008. Neoliberala 

ekonomiska system förändrade utsikten för arbetsvillkor gällande främst två sektorer; 

lågavlönade okvalificerade jobb som städare och serviceyrken, samt högutbildade inom den 

kreativa sektorn i den nya Gig Economy (Comunian & England, 2000). Genom dessa globala 

samhällsförändringar så ökar trycket ytterligare på individen, som tvingas förhålla sig till att 

arbetet blir än mer fragmenterat med korta kontrakt, ofta utan inblandning från kollektivavtal 

och regelverk som skyddar individer för att utsättas för diskriminering eller felbehandling.   

Enligt en utredning av kulturens villkor 2008 sker ekonomisering av kulturen på tre olika 

nivåer; samhälle, organisation och individnivå i takt med framväxten av en marknadsdiskurs 

(Köping, Lantz & Stenström, 2008, s 85). Ekonomiseringen på samhällsnivå sker genom att 

utreda kulturens ekonomiska premisser samt hur kulturpolitik skall reglera marknaden genom 

bidrag, donationer och fördelning av kulturrådets finansiella medel. Med målstyrning menas 

att ökad kontroll och mätning av resultat blev en viktig trend inom samhället efter 1980-talet 

och NPM; New Public Management som innebär målstyrning inom offentlig verksamhet.  

Med målstyrningen skildras en omprioritering bland personal i kulturella sektorer. Som 

exempel anställdes mer administrativ än konstnärlig personal i offentliga organisationer.  

Ytterligare en studie av Jack Newsinger (2015) visar att diskurser inom kreativa industrier är 

ett exempel på hur kulturen allt mer inkorporeras i marknadsekonomin. Studien är utförd i 

Storbritannien och har undersökt vad som hänt med kulturen efter ekonomiska åtstramningar i 

andan av en nyliberalisering efter 2008 års finanskris. Resultaten visar att diskursen kring en 

ideologisk och romantisk industri utvecklats mot en mer marknadsmässig och nyliberal 

diskurs där fokus centreras kring själva industrin (Newsinger, 2015). 
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Ett annat perspektiv som visar på ett skifte av kulturellt värde är 1990 års kulturpolitiska 

proposition. Kommersiell upplevelseindustri beskrevs tidigare som ett hot mot den 

kvalificerade konsten. Efter skiftet ses upplevelseindustrin som en näringsgren vilken syftar 

att bidra till tillväxt och arbetstillfällen (Blomgren, 2008, s 22). Genom detta perspektiv så 

belyser Robert Blomgren i en artikel ” Från hot till möjlighet” (2008) hur synen på kulturens 

villkor skiftas. 1990 års nya ekonomiska fundament resulterar i att man slutar tala om kvalitet,  

”finkulturen” och upplevelseindustrin slås samman. Kulturens viktigaste funktion är att skapa 

tillväxt samt att tillfredsställa det behov som finns på marknaden. Diskurser som läggs fram i 

detta material handlar om kulturens förmåga att bidra.  

 

Vad gäller frågan för kulturellt värde och kulturarbetares första ingång till fältet sker detta 

ofta via utbildning. Detta perspektiv är viktigt att ha med då min studie utgår ifrån en kritisk 

diskursteori vilket är relevant i frågan om hur utbildningen påverkar subjektspositioner för 

kulturarbetare samt vilken bild konstnärlig utbildning förmedlas diskursivt i samhället. Även 

inom utbildningsvärlden har den kommersiella utvecklingen inom fältet skiftat menar Henrik 

Fürst och Erik Nylander i sin artikel ” Learning for earning ” (2020). Artikeln diskuterar ett 

fokusskifte vad gäller konstnärlig utbildning inom den svenska folkhögskolan. De beskriver 

en ideologisk kamp om hegemonin, där värdet av diskursen anställningsbarhet diskuteras. 

Folkhögskolan har lämnat sitt traditionella fokusuppdrag för självutveckling och intresse, till 

att fokusera på anställningsbarhet- ”utbildningen som inte leder till arbetslöshet” (Fürst & 

Nylander, 2020). Detta resonemang om kulturens värde talar om att det skett en 

kommersialisering och individualisering av kulturen där värdet bestäms utifrån dess 

lönsamhet. Denna bild bekräftas på flera håll i samhället menar Fürst och Nylander och visar 

på hur själva ingångsporten för kulturarbete förändrats.  

Som kritik mot denna diskurs av kulturellt arbete i synonym med anställningsbarhet, ser 

verkligheten annorlunda ut. Det kulturella arbetslivet har ökat med flexibla arbeten och 

projektanställningar (Fürst & Nylander, 2020). Studier av kulturella marknader har visat på att 

osäkerhet hanteras genom projektbaserade kontrakt med begränsade anställningsavtal. Dessa 

åtgärder kan ses som en strategi för att minimera de ekonomiska riskerna (Fürst, 2017).   

3.  Teoretisk ramverk  
 

Diskursteori innefattar en syn på språket som ett icke-neutralt kommunikationssätt. Inom 

diskursteori talar man om språkets konstituerande roll, vilket innebär att verkligheten formas 
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och reproduceras beroende på hur vi använder språket och tillger därmed verkligheten ett 

särskilt perspektiv. Beroende på den sociala kontexten får objekt och subjekt olika meningar 

och påverkar hur sociala identiteter skapas (Bergström & Ekström, 2018, s. 253). Diskursteori 

innefattar ofta frågor om makt och belyser vem som har rätt och möjlighet att uttala sig i vissa 

frågor. Effekter av vissa diskurser kan visa på att en viss grupp i samhället blir 

marginaliserade. 

En viktig föregångare inom diskursteori är teoretikern Michel Foucault som menar att 

diskurser är ett regelsystem som legitimerar en viss typ av kunskap (Bergström & Ekström, 

2018, s 258). Inom diskursteori intresserar man sig för hur subjekt och identiteter skapas. 

Exempelvis så menar Foucault (2002) att man och kvinna är socialt skapade identiteter och 

diskursen kring hur könen beskrivs har en historisk kontext.  

 

3.1 Michel Foucault  

 

Det är svårt att inte nämna Michel Foucault när man studerar diskurser. En stor del av 

litteraturen kring diskurser nämner Foucault som referens och han anses vara en person som 

haft stort inflytande inom diskursteori och påverkan kring teorier kring framställning av 

mening, kunskap och makt (Hall, 2001, s 79). Jag kommer därför att nämna Foucault men inte 

använda mig vidare av Foucaults teori i min uppsats eftersom den kritiska diskursteorin 

lämpar sig bättre för denna studie utifrån sitt kritiska perspektiv. Enligt Foucault existerar 

ingenting utanför diskursen. Han förnekar dock inte att det finns en verklig materiell värld, 

men till skillnad från Fairclough menar Foucault att reella händelser och objekt existerar 

endast i mening inom en diskurs. Foucault skiljer sig från Fairclough vad gäller den sociala 

praktiken (Fairclough, 1992) i avseende att Fairclough menar att det finns andra mekanismer 

som påverkar den sociala praktiken.  

Foucaults beskrivning av diskurs utgår ifrån en historisk kontext vilket påverkar vilka 

föreställningar vi har om världen. I den sociala världen där relationer mellan människor utgör 

en maktaspekt blir konsekvensen att vissa människor begränsas medan andra drar fördel av 

maktens konsekvenser. Utifrån Foucault (Hall, 2001, s 75) så produceras kunskap och makt 

genom diskurser och viss kunskap blir institutionaliserad och tagen för givet, vilket påverkar 

människors möjlighet till handlingsutrymme. Exempelvis visar han detta genom att 
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exemplifiera genom att utsagan om kön har sett olika ut beroende på historisk kontext 

(Bergström, & Ekström 2018, s 259).    

3.2 Kritisk diskursteori 

 

Kritisk diskursteori är en riktning som innefattar både metod och ett teoretiskt perspektiv. En 

viktig person för kritisk diskursteori är Norman Fairclough, vilken ligger bakom en 

tredimensionell analysmetod (Fairclough, 1992, s 72). Diskurs är enligt Fairclough ett bestämt 

sätt att tala om världen som påverkar människors beteende och relationer människor emellan. 

Det finns ett dualistiskt samband mellan diskurs och samhälle som han kallar för social 

praktik. Diskurser har tre olika effekter som påverkar identiteter, som kallas för subjekt. Den 

andra effekten upprätthåller relationer mellan människor och den tredje dimensionen handlar 

om hur diskurser upprätthåller konstruktionen av system med kunskap och normer 

(Fairclough, 1992, s 63). Ett centralt begrepp inom den kritiska diskursteorin är förhållandet 

till makt och att diskurser reproduceras, skapas och upprätthålls. På detta sätt ses en diskurs 

som konstituerat; utformat, eller som konstituerande; utformande. Viktiga begrepp inom den 

kritiska diskursanalysen är diskursordning, där olika diskurser konkurrerar om att ge innehåll.  

Den diskursiva praktiken utgörs av själva handlingen; produktion och konsumtion av texter. 

Det diskursiva eventet utgörs däremot av själva händelsen (Fairclough, 1992, s 63). Genom 

diskurser kan man analysera hur sociala identiteter, relationer och kunskap upprätthålls eller 

blir till genom att varaktigt mönster blir förgivettagna. Fairclough nämner som exempel 

relationen mellan en lärare och elev, där givna sedimenterade mönster utgjort en plattform för 

hur dessa förhåller sig till en diskurs (Fairclough, 1992, s 66). Diskurser kan vara både 

ideologisk och politiska. De kan skapa nya eller upprätthålla befintliga maktförhållanden som 

påverkar individer, grupper och klasser. Ideologi ses som ett perspektiv på utövande av makt 

samt kamp om makt. Fairclough ser på ideologier som konstruktioner av verkligheten. När 

flera diskurser är närvarande inom en domän finns ofta en bakomliggande ideologisk kamp. 

Ideologier är som mest effektiva när de inbäddas i diskurser och blir tagna för givna som 

allmänt förnuft. Människor är inte alltid medvetna om dess ideologiska dimensioner eftersom 

ideologier byggs upp av konventioner, koder och normer vilket blir normaliserade 

(Fairclough, 1992, s 78–88).  

 

Enligt Jörgensen och Phillips (2002) så är en diskurs ett språkligt system med underliggande 

mönster som påverkar det sociala livet. Utifrån olika diskurser, så som exempelvis den 
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medicinska eller politiska diskursen följer vissa strukturer (Jörgensen & Phillips, 2002, s 9). 

Utifrån diskurser kan man analysera den sociala världen, fenomen och förändring i samhället. 

Områden som exempelvis studerats är rasism, identitet och masskommunikation. Det 

inkluderar det talade och skrivna språket men fokuserar även på det visuella. Kritisk 

diskursanalys menar att diskurser både är konstituerade och konstituerande. Detta innebär att 

diskurser inte kan frångå påverkan från andra sociala praktiker och samhällelig påverkan. 

Diskurser formas och formar världen runtomkring (Jörgensen & Phillips, 2002, s 56).  

 

3.3 Konstvärldar i sociologisk mening utifrån Becker och Bourdieu  

 

Inom sociologisk forskning av konst och konstvärldar finns en traditionell syn av att studera 

dem utifrån att de är speciella och avgränsade världar med fokus kring ett konstnärligt geni.  

Howards S. Becker behandlar istället konstvärldar, utifrån Art Worlds (1982) som sociala 

nätverk av samarbete och kollektivt arbete vilket resulterar i att konst blir producerat (Becker, 

1982, s 25). Utifrån mitt syfte att undersöka diskurser i en medial debatt kommer jag därför 

att använda mig att Beckers teori om konstvärldar, som tar sig an en kollektiv ansats i sitt 

sociologiska perspektiv.  

Vid studier av kultur och sociologi är det av vikt att nämna en av de mest inflytelserika 

sociologerna Pierre Bourdieu. I ”Kultur och Kritik” av Pierre Bourdieu (1991) presenterar 

Bengt Gesser i förordet Pierre Bourdieu som en av de viktigaste samhällsforskarna inom den 

sociologiska vetenskapen. Begrepp som utgör en stor del av hans verk är symboliskt kapital, 

fält och habitus. Ett fält definierar Bourdieu som ett område inom samhället där olika 

institutioner och människor strider för något gemensamt (Broady, 2000, s 9). Ett kulturellt fält 

karaktäriseras av att det är tillräckligt självständigt från andra fält. Fältet utgörs av en socialt 

definierad och avgränsad grupp människor som delar och strider för ett gemensamt intresse. 

Kulturella fält ses som sociala fält där det finns egna regler och inträdeskrav. Utifrån fältet 

följer värden, normer, olika stilar och regelverk för att bedöma kvalitet (Broady, 2000, s 10). I 

denna studie har jag valt att fokusera på Beckers konstvärldar. Beckers konstvärldar ses som 

sociala rörelser där det finns beroende, konventioner samt ett statligt inflytande, vilket gör att 

teorin utgör ett relevant perspektiv i den mediala debatten om kulturarbete och vilka som får 

uttala sig. I en organiserad konstvärld har vissa rätten att uttala sig om konst. Deras existens 

berättigas av andra medlemmar av konstvärlden. Konstnären måste hela tiden övertyga andra 

om vikten och kvalitén av sitt arbete (Becker, 1982, s 156).  
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Konstvärldar fokuserar på hur man sociologiskt kan studera kulturella världar utifrån två 

teman; att konstvärldar bygger på kollektivt arbete samt att de fungerar efter konventioner 

(Becker, 1982, s 56). Konventioner bygger på tidigare bestämda regler och normer för 

skapande. Konventioner gör att rutiner för hur saker skall bli producerade blir automatiserade, 

vilket sparar tid och pengar. Inom konstvärldar framhäver Becker vikten av arbetsfördelning 

och att alla roller inom en konstvärld har betydelse för resultatet av konsten, från personen 

som bär in kaffe till producenten som drar in pengar till ett projekt (Becker, 1982, s 25).  

Inom konstvärldar finns s.k. kärnverksamhet, vilket utgör själva konstskapandet. Men utan 

personal runtomkring som han kallar för ”support personnel” skulle inte konsten ha en plats i 

världen (Becker, 1982, s 19). I denna definition ryms ett helt nätverk av olika yrken som 

kräver organisering, specialisering samt distribution. Becker beskriver en lång kedja av alla 

händelser som måste inträffa för att arbetet skall bli producerat. Detta innefattar en kedja från 

idé till iscensättning (Becker, 1982, s 5). Konsten behöver sedan distribueras till en publik 

som uppskattar verket samt är villiga att betala något för det. Denna kedja är en pågående 

process som genererar nya tillgångar vilket innebär att ny konst kan skapas. Fullt utvecklade 

konstvärldar har integrerade system för detta som bygger på rationalitet utifrån ett ekonomiskt 

perspektiv. Det viktigaste elementet för konsten är distribution i fråga om överlevnad samt att 

skapa ett varumärke i form av erkännande och rykte (Becker, 1982, s 93–94).  

3.3.1 Kärnverksamhet och stödpersonal  

 

Becker ser konstvärldar som en kollektiv handling där kulturarbetare står för själva 

kärnverksamheten, men framhåller vikten av att konst produceras genom en kollektiv process 

(Becker, 1982, s 7). Myten om den begåvade artisten/ konstnären finns både inom 

konstvärlden, samt som en samhällelig utgåva förenligt med kulturellt arbete, vilken lever 

kvar i en historisk kontext. Eftersom kulturarbetare ofta har speciella privilegier har detta 

betydelse för vem som anses vara en kulturarbetare eller inte samt vad som är konst/ icke 

konst. Detta är karaktäristik för konstvärldar; att man vill definiera vem som har rätten till 

konsten samt att uttala sig om den. Detta fenomen menar Becker är speciellt för västerländska 

moderna samhällen men att det inte alltid varit så. Becker exemplifierar med hur två olika 

renässansmålares konst värderas. I det första exemplet ligger fokus på vilka färger han 

använder samt värdet av dessa till lika kostnadsmaterial vid ett bygge, medan i det andra fallet 

handlar mer om att försäkra sig om att det endast är den utvalde konstnären som kommer stå 
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för arbetet med sina unika penseldrag. Synen på kärnverksamheten förändras konstant 

(Becker, 1982, s 14–15).   

3.3.2 Konst och staten  

 

All konst är beroende av staten. Staten deltar i konstvärldars nätverk och skapar ramverk för 

att konsten skall kunna existera. Staten kan bidra genom subventioner, ge bra rykte åt en viss 

konstvärld eller institution. Samtidigt har staten makten att begränsa vissa konstvärldar och 

kulturarbetare genom sanktioner och förbjuda revolutionsinspirerande konst (Becker, 1983, s 

191).  

4. Metod  
 

Den valda metoden är en kvalitativ studie utifrån Faircloughs kritiska diskursteori. Den 

mediala debatten utgör ett lämpligt material att studera utifrån mina forskningsfrågor. 

(Fairclough, 1992, s 226) menar att man genom den sociala praktiken och social förändring 

kan studera maktförhållande. Pandemin kan ses som en social förändring vilket påverkar den 

sociala praktiken och subjekt samt utgör ett sociologiskt intressant ämne att studera eftersom 

föregivettagna diskurser blottläggs. Kritisk diskursteori lämpar sig bäst genom en 

interdisciplinär vetenskap (Fairclough, 1992, s 226). Med detta i beaktning har studien utgått 

från den teoretiska referensramen i arbetet. Utifrån studiens syfte och frågeställningar så har 

valet att använda kritisk diskursteori grundats utifrån att den kritiska diskursteorin syftar att 

undersöka sambandet mellan den diskursiva händelsen ( den mediala debatten) och den 

sociala praktiken som innefattar den icke diskursiva världen. Detta innefattar exempelvis de 

yttre ramarna och den sociala strukturen som studien nämner; prekärt arbete,  

anställningsvillkor och ekonomiska premisser. En kritisk ansats har valts ut för att kunna 

särskilja om studiens utvalda diskurser reproducerar eller förändrar den sociala praktiken. Den 

kritiska diskursteorin syftar att visa på hur ideologiska diskurser upprätthåller ojämlika 

förhållanden i samhället ( Fairclough, 1992).  

Intresset bakom konflikten ligger mig även personligen nära då jag har en bakgrund som 

utbildad operasångerska med ett stort intresse för kultur. När det kommer till reflexivet samt 

valet av diskursteori som i sig innebär ett stort ansvar i fråga om självständighet i design, 

analys och kodning har jag övervägt detta noga. Studiens fokus ligger inte på en enskild 

artists upplevelse utan arbetet har gått ut på att betrakta en bransch utifrån olika utsagor av 
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verkligheten, vilket har tvingat mig att ta på mig andra glasögon samtidigt som jag har använt 

mig av den intertextuella kedja av händelser som ligger till grund för arbetet.  

 

4.1 Material och urval  

 

Utifrån den kritiska diskursteorin har kulturarbete undersökts i den mediala debatten under 

rådande pandemi 2020, genom att analysera artiklar och debattinlägg utifrån uppsatsens syfte 

och frågeställningar. Materialet består av 40 artiklar och debattinlägg från några av svensk 

press största tidningar; Svenska Dagbladet, Göteborgsposten, Expressen samt Dagens 

Nyheter. Materialet har samlats in via Mediearkivet utifrån ett målstyrt urval baserat på två 

viktiga händelseförlopp. Dessa förlopp har skapat en intertextuell kedja. Begreppet 

intertextualitet bygger på att texter refererar till andra texter, genom att likna, svara eller 

motsäga andra tidigare texter (Fairclough, 1992, s 84). Den första perioden sträcker sig från 

17 juli tom 31 september 2020, med förklaring att det under denna tid uppstod ett ökat tryck i 

debatten efter en publicerad artikel av Jonas Gardell (Gardell, J. (2020, 3 sep) där han krävde 

kulturministers avgång.  Därefter startade en intertextuell kedja av texter. Den andra 

tidsperioden sträcker sig från den 30 oktober till 31 november 2020. Detta urval grundas på 

ändringar kring restriktioner från regeringen. Debatten tog även ny fart efter att en 

kulturskribent i Göteborgsposten pekat ut kulturarbetarna som coronaförnekare  

 

4.2 Studiens ansats- kritisk diskursteori  

 

Diskurs definieras som ett bestämt sätt att tala om världen där språket ses som en social 

praktik. Det innefattar hur vi agerar i världen samt i relationer mellan människor (Fairclough, 

1992, s 64). En diskurs kan vara konstituerad eller konstituerande. Diskurser skapar och 

reproducerar kunskap och sociala identiteter i den sociala verkligheten. Samtidigt så påverkas 

diskurser av andra sociala praktiker och strukturer (Fairclough, 1992, s 63). Diskurser har tre 

funktioner vilket påverkar sociala identiteter, sociala relationer och olika system av kunskap 

och förståelse (Fairclough, 1992, s 64). Pandemin ses i denna studie som en yttre social 

förändring. Kontexten förändras och diskurser som tidigare varit outtalade och dolda kommer 

till ytan. Den sociala praktiken innehåller element av både diskursiva och icke diskursiva 

sidor. Ett icke-diskursivt element exemplifieras med konstruktionen av att bygga en bro, 

medan journalistik ses som ett diskursivt element (Jörgensen & Phillips, 2002, s 56). Språkets 
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betydelse har i den mediala debatten en central roll. Studiens ansats har därför gjorts genom 

en kritisk diskursanalys för att avslöja maktförhållanden och omedvetna föreställningar.  

Kritisk diskursteori studerar de ideologiska dimensionerna av en diskurs. Diskurser 

upprätthåller ojämlika maktförhållanden och kan förstås som ideologiska effekter. 

Institutioner som media och utbildning utgör ett fält där det pågår en ideologisk kamp om 

diskurser (Fairclough, 1992, s 87). Målet och styrkan med kritisk diskursteori är att den är just 

kritisk och har som mål att avslöja dolda maktförhållanden och genom sitt perspektiv belysa 

en mer jämlik maktfördelning i samhället (Jörgensen & Phillips, 2002, s 57). Denna studie 

kommer därför att bidra med att utforska hur dessa ojämlika maktförhållande inom 

kulturvärlden gestaltas under rådande kris. Inom den kritiska diskursanalysen finns vissa 

viktiga begrepp. Dessa är hegemoni och förklaras som den ledande och dominerande 

dimension av ekonomiska, politiska och kulturella perspektiv av samhället i stort. Detta 

begrepp analyserar varför vissa diskurser blir priviligierade och ledande inom ett fält medan 

andra marginaliseras. Ett hegemoniskt tillstånd är aldrig konstant utan utmanas hela tiden 

genom en hegemonisk kamp mellan grupper och ideologier (Fairclough, 1992, s 92). 

Intertextualitet innebär att texter bygger på varandra och skapar intertextuella kedjor samt 

modalitet, vilket handlar om talarens grad av instämmande, beskrivs något som sanning, 

möjlighet eller ett hot (Fairclough, 1992, s 84). Modalitet kan vara subjektiv eller objektiv. 

Objektiv modalitet uttrycker ofta någon form av makt. Affinitet är ord som kanske, 

möjligtvis, till viss del som hör ihop med språket grad av modalitet (Fairclough, 1992, s 159).  

Urvalet är ett målstyrt urval då jag valt att leta specifikt efter material som har en direkt 

koppling till min forskningsfråga (Bryman, 2011, s 350). I denna studie har jag valt att ha med 

olika typer av text;  artiklar, debattinlägg samt krönikor är för att få en så bred och samlad bild 

av den mediala diskursen som möjligt. Urvalet av datamaterial bygger på dokument och är 

enligt Bryman (2011, s 489) en fördel i fråga om påverkanseffekter, eftersom dokumenten 

inte skapats utifrån ett specifikt forskningssyfte. Vad gäller kvalitet finns det fyra kritiker för 

att bedöma kvalitén hos dokument. Dessa är autenticitet, trovärdighet, representativitet samt 

meningsfullhet. Dessa kriterier har beaktats vid insamling av datamaterialet utifrån relevans 

för min studie.  

Val av det kulturella fältet som studieobjekt har sin grund i olika motiveringar. Som jag 

tidigare nämnt så är tillfället och tiden vi just nu genomgår en stor tillgång att studera kultur. 

Det är sociologiskt intressant eftersom maktaspekter kommer till yttring i relation till en social 

och global förändring som kan säga något om hur en verklighet blir till och förändras.  
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4.2.1 Den tredimensionella modellen  

 

Fairclough’s tredimensionella modell (Fairclough, 1992, s 73) 

Den tredimensionella modellen är ett analytiskt ramverk som fört samman tre olika analytiska 

traditioner. Genom modellen kan en kommunikativ händelse analyseras utifrån lingvistik, 

makrosociologiska och mikosociologiska relationer. Makrosociologiska dimensioner innebär 

den större sociala kontexten. Mikrosociala relationer påverkar hur människor aktivt skapar sin 

vardag och tar saker för givet (Fairclough, 1992, s 72). Målet med en diskursteoretisk analys 

är att en text aldrig kan förstås som en egen enhet för sig själv, utan måste sättas i ett större 

sammanhang i jämförelse med andra texter och den sociala praktiken (Jörgensen & Phillips, 

2002, s 61–62).  

Text 

Den första nivån består av den lingvistiska aspekten av språket; hur en text är uppbyggd samt 

hur diskurser konstitueras genom text. Texter förmedlar konventioner och normer. Genom att 

studera ordval, grammatik, sammanhang och textstruktur så undersökes vad texten förmedlar. 

I detta avseende är interpretation av texten en viktig aspekt. Det finns många olika sätt att 

tolka en text och texter är ofta motsägelsefulla (Fairclough, 1992, s 75).  

Diskursiv praktik 

Den diskursiva praktiken handlar om processen av textproduktion, textkonsumtion och 

distribution (Fairclough, 1992, s 78). En text produceras i en särskild social kontext med en 

specifik avsikt. En tidning har exempelvis en särskild social kontext som bygger på kollektiva 

konventioner hur man går till väga. Konsumtion och produktion av texter kan ske individuellt 

eller kollektivt. Fairclough jämför ett kärleksbrev med en politisk text (Fairclough, 1992, s 

79). Utifrån den diskursiva praktiken kan en ställa frågor om diskursen reproducerar eller gör 
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anspråk på att förändra en existerande diskurs, samt vilka effekter detta får i ett bredare 

perspektiv (Jörgensen & Phillips, 2002, s 62).  

Social Praktik  

Den sociala praktiken handlar om hur ett diskursivt event sätts i ett större sammanhang i 

relation till ideologi och makt. Den sociala praktiken står för ett större sammanhang där den 

diskursiva praktiken sätts i relation till ideologi och makt samt påverkan av en hegemonisk 

kamp (Fairclough, 1992, s 82). Nedanstående citat belyser relationer mellan diskursiv praktik 

och den sociala praktiken.  

 

“I shall understand ideologies to be significations/constructions of reality (the physical world, social 

relations, social identities), which are built into various dimensions of the forms/meanings of 

discursive practices, and which contribute to the production, reproduction or transformation of 

relations of domination” (Fairclough, 1992, s 82) 

 

Det som utmärker Faircloughs teori kring den sociala praktiken är att han skiljer på diskursiva 

och icke diskursiva element. Den sociala världen kan inte enbart förklaras utifrån diskurser 

utan det finns andra mekanismer som exempelvis ekonomi och psykologi som påverkar en 

viss utveckling och som måste beaktas och analyseras utifrån sitt eget område (Jörgensen & 

Phillips, 2002, s 63).  

 

4.3 Reliabilitet, validitet och etiska överväganden  

 

Inom den kvalitativa metoden har begreppen reliabilitet och validitet ifrågasatts eftersom de 

utgår ifrån en kvantitativ metod där kriterierna utvecklats för att kunna mäta och visa på 

generaliserbarhet samt upprepa en studie. En aspekt inom kvalitativ forskning är att man 

omformulerar dessa kriterier (Bryman, 2011). Utifrån denna bakgrund har jag försökt att vara 

så transparent som möjligt i mitt sätt att arbeta med urval och vidare kodning och analys. När 

det kommer till etiska överväganden är det viktigt att beakta att diskursteorin bygger på 

tolkning. Utifrån min egen position är den också viktig att nämna, eftersom jag själv är en 

utbildad kulturarbetare och har det delvis som yrke. Denna position har dels gett mig tillgång 

och kunskap om ett fält vilket jag ser som en tillgång, dels har jag i arbetet försökt att lägga 

undan egna åsikter och erfarenheter om branschen utan att låta det färga arbetet för mycket.  

https://dod.mtm.se/play/3bf7_0029.smil#rgn_txt_0029_0013
https://dod.mtm.se/play/3bf7_0029.smil#rgn_txt_0029_0013
https://dod.mtm.se/play/3bf7_0029.smil#rgn_txt_0029_0013
https://dod.mtm.se/play/3bf7_0029.smil#rgn_txt_0029_0013
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Eftersom pandemin fortfarande pågår, får jag luta mig på liknande studier i tidigare forskning 

som arbetat med diskurser och kultur samt använda mitt teoretiska ramverk. Vad gäller 

validitet, så handlar det enligt Bryman (2011) i kvalitativ forskning att det skall finnas ett 

tydligt samband mellan de observationer en gör och de teoretiska tankar man utvecklar från 

sina observationer. Jag har tolkat detta påstående som att jag inte skall förvränga det material 

jag arbetar med utan i största mån försöka att vara materialet troget och genuin.  

Kritisk diskursteori utgår från att andra mekanismer påverkar den sociala strukturen 

(Jörgensen & Phillips, 2002, s 63). På vilket sätt de påverkas nämns inte i litteraturen. Jag 

kommer därför att använda mig av vissa begrepp ifrån det teoretiska ramverket i uppsatsen för 

att få ett bredare perspektiv. Men det är ett medvetet övervägande och val att en del av den 

sociala strukturen inte kan förklaras utifrån diskurser. Mitt syfte är inte heller att ringa in hela 

den kulturella verkligheten som finns utan att studera en liten del av den sociala världen.  

 

5. Resultat och analys 
 

I detta avsnitt kommer resultat och analys presenteras under samma rubrik. Resultat och 

analys som följer är tredelad utifrån den tredimensionella modellen och visar analys och 

resultat enligt den kommunikativa händelsen, vilket i detta fall är debatten samt 

diskursordningen (Fairclough,1992). Inledningsvis kommer debatten att sammanfattas och 

följas av en beskrivning hur datan kodats.   

Den kommunkativa händelsen redovisas genom textanalys, den diskursiva praktiken samt den 

sociala praktiken. Det första fenomenet som analyserats är subjekt. Det andra fenomenet som 

analyserats är den relationella aspekten av diskurser- vilket påverkar sociala relationer mellan 

människor. Det tredje fenomenet av analysen handlar om hur ideologiska konstruktioner av 

system är byggt på kunskap och tro (Fairclough, 1992, s 64).  

Studien resulterade i tre olika teman, vilka är samlade utifrån uttalanden som grundar sig från 

samma diskurs. Dessa är kulturarbete och samhället, prekärt arbete samt kommersialisering 

av kulturen. Empirin kommer att ställas i relation till studiens teoretiska ramverk; Beckers 

(1982) teori om konstvärldar samt Faricloughs (1992) kritiska diskursteori samt tidigare 

forskning.  
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5.1 Debatten  

 

Den 3 augusti 2020 publicerades en artikel i Expressen av Jonas Gardell där han krävde 

kulturministerns avgång (Gardell, J. 2020, 3 sep). Gardell fick både kritik och hyllning för sin 

artikel. En ledande kulturskribent i Göteborgsposten utpekade kulturarbetare som 

coronaförnekare (Werner, B. 2020, 30 okt). Ytterligare skribenter beskrev yrkesgruppen som 

bortskämda och överflödiga med argument att kulturen inte var det viktigaste just nu, där 

kulturarbetare sattes i relation till andra yrkesgrupper, till exempel sjuksköterskor. En stor del 

av diskussionen har kretsat kring varför vissa sektorer har fått hållas öppna när man varit så 

snabb med att begränsa kulturella verksamheter. Jonas Gardells artikel satte igång en 

intertextuellkedja av texter som handlade om att kulturutövare borde behandlas som en 

självklar del i ett samhälle, ett yrke likt andra sektorer samt kulturens nytta för samhället. 

Detta ledde vidare till en diskussion kring ett samhälle utan konst, med fokus kring kulturens 

värde och kulturen som arbetsfält med krav om samma rättigheter som andra arbetsfält.  

Debatten handlade också om hur staten lyst med sin frånvaro kring att bemöta kulturarbetares 

uppror och väntan på besked kring att få utöva sitt yrke. Bidrar och fördelning av stödpengar 

dröjde.  

En viktig punkt i debatten kom att handla om kritik mot Konstnärsnämnden, vilken hade i 

uppdrag av regeringen att fördela 70 miljoner kronor till enskilda konstnärer och 

kulturskapare. Denna fördelning kritiserades hårt, även av artisterna själva som fått 

ekonomiskt stöd. Kritiken handlade bland annat om att bidrag gått till kända artister med 

mångmiljoner i sina aktiebolag.  

 

5.2 Kodning  

 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar har jag utgått från tre teman som växt fram under 

processen av genomgång av material och tidigare forskning. Temana bygger på 

frågeställningen samt i relation till tidigare forskning och mitt teoretiska ramverk.  

Tema Konst för 

samhällets nytta 

Konst för konstens 

skull 

Kommersialisering 

av kulturarbete  

Underkategori  Professionalism  Identitet och 

mänskligt behov  

Individens ansvar 

och prekärt arbete  
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Koder  Strategi, hälsa, 

friskvård, 

specialister, 

skatteintäkter  

Kreativitet, vilja, 

offra, risk, själ  

Rationalitet, mätbar, 

kändisskap, 

varumärke, 

digitalisering  

 

Kodningen har sedan utgått ifrån den tredimensionella modellen (Fairclough, 1992) där varje 

nivå analyseras var för sig. Text, den diskursiva praktiken samt den sociala praktiken. 

Materialet har processats noggrant och har därefter kodats utifrån mina teman samt 

huvudpunkter, inspirerade från den tredimensionella modellen. 

 

5.3 Textanalys  

 

Under denna del av analysen presenteras resultat utifrån textens egenskaper. Analysen 

grundar sig på hur diskurser skapas och upprätthålls utifrån språkets lingvistiska uppbyggnad. 

Enligt Fairclough (1992, s 75) kan en textanalys studeras genom ordval, grammatik, 

sammanhang och struktur. Resultatet har analyserat från ordval, modalitet och sammanhang. I 

denna del av analysen ligger fokus på dimensionen identitet, hur diskursen skapar 

subjektspositioner och grupper.  

I textanalysen besvaras studiens första frågeställningen : Hur framställt kulturarbete 

diskursivt i den mediala debatten under Covid-19?  

 

5.3.1 Tema 1-Kulturarbete och samhälle 

 

Inom detta tema framställs kulturarbete som en resurs för samhället. Detta tema samlar 

uttalanden som grundar sig på en instrumentell diskurs där kultur och kulturarbete porträtteras 

som en samhällsviktig funktion, vilken skapar gemenskap och bidrar till ett demokratiskt 

samhälle för medborgarnas nytta. Kulturellt arbete beskrivs som en marknad och en 

jätteindustri som genererar arbete, social gemenskap och bidrar med hälsofrämjande insatser 

samt välbefinnande. Ordval som förekommer ofta är exempelvis medborgare, yrke, friskvård 

och skatteintäkter. I detta tema kan kulturarbete ses som ett medel för att uppnå andra 

samhälleliga mål, vilket yttrar sig i att den instrumentella diskursen förhåller sig till andra 

samhällsdiskurser som den medicinska, vilket kommer redovisas separat under rubriken: 
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kultur i relation till en medicinsk diskurs. Ett gemensamt drag för temat är att man framställer 

kulturarbete som ett samhälleligt instrument för att uppnå sociala eller politiska ambitioner 

samt dess nyttoaspekter. Den instrumentella diskursen i detta tema kan också ses som ett sätt 

att legitimera kulturellt arbete, vilket knyter an till den intertextuella kedja av texter som Jonas 

Gardell startade i debatten kring kulturens nytta. Genom att använda sociala och politiska 

referenser kan legitimering ske och ge kulturarbete existensberättigande. Enligt Becker (1982, 

s 156). handlar kulturarbete om att övertyga andra om att det arbete de utför är konst, 

eftersom konstnärlig verksamhet medför vissa fördelar. Konstnärlig produktion kräver ett 

konstant försvar i frågan om konstens plats i samhället, samt vem som har rätten och 

privilegiet att kalla sig för konstnär. Det här temat handlar om att kulturen också måste 

försvara, inte bara att deras arbete är konst, utan att konsten också fyller funktioner för andra i 

samhället.  

 

”Det är en jätteindustri med välutbildade människor och specialister som omsätter många miljarder 

varje år, bidrar med miljarder i skatteintäkter och uppemot 200 000 människor får direkt eller indirekt 

sitt uppehälle därifrån” (Gardell, J. 2020, 3 september). 

 

Ovanstående text belyser hur diskursen språkligt för samman kulturellt arbete till ett 

sammanhang med fokus på en industri. Ordval som specialist och skatteintäkter understryker 

hur fenomenet identitet framställer subjektspositionerna inom kulturellt arbete med 

professionella, yrkesutbildade och specialister. Dessa subjekt finns som ett genomgående 

element i den studerade debatten där kulturarbetare försöker att definiera och framhäva 

kulturen och kulturarbetes vikt. Detta sätt att beskriva kulturarbete ligger i linje med tidigare 

forskning. Resultat visar att diskursen kring kulturarbete och meningsskapande har skiftats 

från estetik, form och skönhet till samhällsnytta.  

Beckers konstvärldar består av olika yrken vilka gemensamt bidrar till att producera konst. En 

enskild kulturarbetare utan sitt nätverk blir oförmögen att skapa vilket också visar på den 

kollektiva betydelsen för kulturarbete. Vilket som framkommer tydligt i resultatet i denna 

studie. Utan sin publik, sin scen och sitt ramverk finns inte mycket kvar av kulturarbete. 

Däremot saknas det kritiska perspektivet i Beckers teori om konstvärldar. I jämförelse så 

menar Fairclough (1992) att det tvärtom skapas ojämlika förhållanden inom en diskurs. Detta 

kan exemplifieras genom att dessa sekundära yrkeskategorier inom kulturen knappast blivit 
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hörda under pandemin. Scenarbetare, tekniker och servicepersonal som möjliggör att konsten 

kan produceras, hamnar i skymundan. ”Support personnel” som Becker kallar denna grupp av 

arbetstagare (1992, s 17) utgör en viktig grund för att något skall kunna produceras och 

distribueras- konstvärldens viktigaste mål. Resultatet visar att denna yrkesgrupp knappt varit 

omnämnd i diskussioner kring kulturstöd och stipendier. De utgör en marginaliserad kategori i 

sektorn. Nedanstående citat är ett exempel från debatten där vissa yrkesgrupper inte blivit 

hörda. Det är också ett representativt citat från debatten, eftersom denna grupp genomgående 

blir omtalade av andra, men sällan får chansen att uttala sig själva kring sin upplevelse.   

”Under tisdagen samlades utanför riksdagen den osynliga arbetskraften bakom konserter och 

kulturevenemang– såsom ljus och ljudtekniker, bokare och transportörer. De har över huvud taget inte 

varit påtänkta för något stöd än”  (Magnusson, L. 2020, 20 aug, DN) 

 

Ett sätt att analysera detta ojämlika förhållande som den instrumentella diskursen medför är 

att knyta an till Beckers (1982) kärnverksamhet. Inom kärnverksamheten produceras själva 

konstskapandet. Den tekniska gruppen som möjliggör processen räknas som lika viktig men 

står ändå utanför definitionen av att producera konst (Becker, 1982, s 19). Under pandemin 

hamnar således denna grupp i den instrumentella diskursen i ett underläge gentemot de som 

utför själva kärnverksamheten. Av de 40 artiklar som jag studerat har jag hittat 1 artikel som 

berör denna grupp utifrån deras eget perspektiv. Denna relationella och ideologiska aspekten 

kan förklara hur relationer av olika subjekt påverkas av en diskurs (Fairclough, 1992). Den 

relationella aspekten tillskriver subjekt olika roller, beteenden och mönster som kan förklara 

varför en viss grupp missgynnas eller ses som mindre viktiga. De omnämns men får lite 

utrymme i media att uttala sig, vilket i sig visar på att de är en marginaliserad grupp med lite 

inflytande. Under pandemin framstår själva kulturarbetaren i fokus. Den ideologiska aspekten 

visar att kulturarbete värderas olika. Den yrkesgrupp som utför själva kärnverksamheten 

tillskrivs störst utrymme, vilket kan ses som en form av marknadsföring av sig själva. Utifrån 

detta perspektiv framstår en grupp kulturarbete som mer utbytbar än andra. Kändisskap och 

skillnad på bolagsform är återkommande element i resultatet. Vilket leder vidare till frågan 

om hur resultatet påverkas av ekonomiska incitament.   

 

Ett återkommande exempel i texterna är frekvensen av ekonomiska incitament, där 

modaliteten är hög i frågan om kulturarbetets vara eller inte vara samt berättigande av 

ekonomiska fördelar. Samtidigt finns det exempel från debatten som visar på motsättningar 
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kring denna diskurs, som talar för att kulturen inte kan rationaliseras till endast ett ekonomiskt 

incitament eller instrumentell nytta.  

Språkligt uttrycks de positiva ställningstaganden till ekonomiska incitament i debatten genom 

att visa på en kontext vari kulturen bidrar och genererar tillväxt. På samma sätt återfinns ett 

argumenterade drag för värdet av professionella och dess samhällsnytta. Vi bidrar genom 

arbete, vi finns-vi kräver något tillbaka. Nedanstående citat visar på en text som uttrycker 

krav från samhället. Den relationella aspekten visar på att det finns ett motstånd i relationen 

mellan kulturarbetare och staten. Det som sker nu skulle kunna ses som att ett 

samhällskontrakt mellan dess medlemmar-kulturarbetarna och dess beskyddare- staten 

ifrågasätts och kritiseras. Följande citat är ett vanligt förekommande uttryck i debatten som 

visar på ett stort svek från statens sida i fråga om att beskydda den kulturella sektorn. Citatet 

belyser också de exempel som finns på försök till legitimering av kulturellt arbete. ”Det sker 

just nu ett kollektivt rop från vår yrkesgrupp, där vi säger att vi är värda att lyssnas på just 

för att vi bidrar till Sveriges ekonomi i stort” (Kjellman, B. 2020, 23 sep. Dagens Nyheter). 

Enligt Becker (1982) så är allt kulturarbete beroende av staten. Staten kan upphöja en viss 

konstnär, ge subventioner men har också makt att hindra konstutövning genom att tex 

förbjuda viss konst. Denna maktaspekt framkommer frekvent i resultatet. Kulturarbetarna som 

grupp står i starkt beroende av staten, genom att alla beslut och restriktioner som tas påverkar 

dem direkt. Det handlar också om vilka som blir tilldelade bidrag, stipendier och olika regler 

kring att söka A-kassa, permitteringar och på vilket sätt man får marknadsföra sig.  

 

5.3.2 Tema 2-Kultur i relation till en medicinsk diskurs 

 

Det instrumentella värdet för kulturens bidrag för samhället diskuteras inte bara i termer av 

ekonomi och arbetstillfällen. De senaste årens forskning om kulturens möjligt positiva 

effekter vid olika typer av behandlingar av smärta och ångest lyfts också fram som argument 

för kulturens betydelse. Kulturen framställs som ett medel i debatten för att bidra till en bättre 

hälsa och välbefinnande hos befolkningen. Modaliteten kan därför ses som låg i detta 

avseende, eftersom det råder en osäkerhet kring hur kulturarbete skall benämnas. I debatten 

yttrar sig detta tema där själva kulturen ställs under andra sektorer i samhället. Detta bidrar till 

att kulturen förs samman med en helt annan diskurs som är väletablerad i samhället. Nämligen 

den medicinska diskursen kring hälsa.  
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”Kulturupplevelser kan skingra tankar, minska känslan av isolering och ge människor kraft och 

kreativitet i en svår tid. Effekterna spänner från avslappning till reflektion och intellektuell stimulans. 

På senare år har intresset för hälsoaspekterna vuxit” ( Ullen, F. 2020, 8 nov. Svenska Dagbladet) 

 

Detta perspektiv visar på att kulturen kan ses som ett instrument för att legitimera dess värde 

och existens. Den instrumentella diskursen samspelar med en medicinsk diskurs som kopplas 

till hälsofördelar och visar upp ett representativt urval från debatten- många utsagor om 

kulturens nytta i en säljande kostym, legitimerat med vetenskap och en högstatusdiskurs som 

medicin. I fokus ligger ord som kraft och kreativitet och avslöjar ett maktförhållande när 

kulturarbete måste sättas i relationer till något annat för att bevisa dess värde och existens. Det 

finns flera exempel i texterna som handlar om den instrumentella diskursen i relation till 

hälsa. Under pandemin kommer detta till uttryck som ”coronaförnekare” samt som 

”samhällets bortskämda barn” där kultur eller livet ställs emot varandra. Kulturarbetet jämförs 

vidare med andra yrkesgrupper i fråga om relevans.  

”Gardell kräver att andra ska visa hans skrå solidaritet, men hur står det till med den egna solidariteten 

med de sjuksköterskor som ännu inte återhämtat sig efter vårens pärs? Och med alla dem som levt 

med besöksförbud till följd av nivån på smittan? De som riskerar att dö om vi inte tar detta på allvar?” 

(Sokolnick, A. 2020, 28 sep. Dagens Nyheter) 

Faircloughs ojämlika förhållande blir här relevant igen. Genom att jämföra sjuksköterskornas 

u och insats under rådande pandemi med kulturens vikt framstår kulturarbete snarare som en 

belastning för samhället. Dels genom att bilden av kulturarbete som lyx förstärks samtidigt 

som kulturarbetes prekära arbetsvillkor förstärks ytterligare. Följande avsnitt kommer därför 

att visa på hur kulturarbetes prekära villkor kommer till uttryck under debatten.  

 

 

5.3.3 Tema 3-Prekära arbetsvillkor  

 

”Sluta se på kultur och underhållning som grädden på moset, något trevligt till kaffet, något 

som inte är på riktigt allvar” (Gardell, J. 2020, 3 sep. Expressen)  

 

Ovanstående citat ringar in ett gemensamt tema som framkom i resultatet - den romantiska 

diskursen kring kulturellt arbete. I denna diskurs uttrycks kulturellt arbete dels som en kreativ 

och lustfylld profession men som samtidigt beskrivs utifrån ett yrke med stor självuppoffring 
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och risk. Resultatet inom temat visar på en hög frekvens av ord som identitet, själ och mening 

och knyter an till kulturens eget värde i debatten. Det språkliga sammanhanget i resultatet 

förstärker bilden av den romantiska diskursen. En yrkeskategori sätts i en kontext som man 

traditionellt inte förknippar med arbete: lust, drivkraft, talang och kall. Det finns en stark 

språklig koppling till ”konst för konstens skull” och att arbete framställs utifrån 

återkommande ord som vilja, engagemang och kultur som en mänsklig demokratisk rättighet. 

Konst för konstens skull och den romantiska diskursen bekräftar en stor del av de tidigare 

studier där kulturellt arbete ses som avskilt från andra sektorer. Enligt Bourdieu, kulturella fält 

med särskilda regelverk och normer (Broady, 2000, s 9). Detta diskursiva förhållande som 

beskriver kulturarbete utifrån särskilda villkor blir särskilt relevant utifrån studiens första och 

andra frågeställning. Utifrån Faircloughs kritiska diskursteori kan man se hur myten om det 

romantiska kring kulturen samt hur dess prekära villkor reproduceras eftersom dessa har blivit 

tagna för givna. Prekärt arbete har blivit norm (Grimshaw et al, 2018).  

En stor del av artiklarna och debattinläggen handlade om just temat kring kulturarbetarnas 

prekära situation samt att deras subjektspositioner var sammankopplade med 

yrkestillhörigheten. Detta förhållande bekräftas av exempelvis Fürst studie (2017) kring 

författare som försöker slå igenom. Kulturella marknader innehåller en stor del av risk, 

osäkerhet och temporära tillstånd som subjekten inom kulturellt arbete accepterat inom ramen 

för deras roller.  

Citat nedan visar hur kulturarbete framställ utifrån en romantisering av kulturen och beskrivs i 

termer av nöje, lyx, underhållning, grädde på moset, som genom ordval och metaforer sätter 

konstens värld i en parentes. ”Konst är en lyx vi nu inte kan kosta på oss” (Nordqvist, L. 

2020, 27 sep. Göteborgsposten).  

I debatten kommer diskursen till uttryck som underhållning och behandlas inte som en 

profession. Kulturarbete beskrivs också i nedanstående citat som en odödlig sektor, vilket 

anknyter till en romantisk bild av att kulturen överlever det mesta.  

 

”Många enskilda personer, institutioner och inte minst fria grupper drabbas hårt under krisen men 

kulturen kommer inte att försvinna. Den har ingen pandemi eller despot någonstans lyckats att död på. 

Vårt mänskliga behov av att berätta historier, sjunga, måla och dansa tycks starkare än så” (Oscarsson, 

S. 2020, 17 aug, Svenska Dagbladet).  
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Genom denna diskurs kan man ana att myten om den romantiska konstnären reproduceras, 

både för subjekten själva och i den sociala världen. Konstnärskap och kulturellt arbete skall 

finna kraft i det svåra. Konsekvensen av detta synsätt blir att kulturellt arbete reproducerar 

bilden av att prekärt arbete hör till. De svåra förutsättningarna reproduceras och tas för givna 

som norm och beteenden. Ett citat nedan bekräftar denna bild som handlar om hur subjekt 

inom en diskurs accepterar sin roll.  

 

”Det finns en lång tradition av att klara sig själv. Jag tror att man kanske själv gått på myten att man 

gör det här för att det är roligt och att man ska vara tacksam bara för att få spela” (Wilson, J. 2020, 24 

sep, Dagens Nyheter.)  

 

Att beskriva kulturellt arbete utifrån dess utsatta läge är inget nytt. I resultatet finns tydliga 

tecken på att det funnits många utmaningar innan pandemin men att de nu blottläggs samt att 

det blivit betydligt värre eftersom många kulturarbetare fått klara sig själva. Det har funnits 

svårigheter att söka bidrag, orättvis fördelning av kulturpengar samt en ökning av livesända 

gratiskonserter för att hålla igång sitt nätverk. En effekt som detta innebär är att många 

kulturarbetarna omvärderat sin val och funderat på att byta bransch. Nedanstående citat visar 

på ett utdrag av en kulturarbetares upplevelse kring dess extra utsatta läge.  

 

”Många i branschen som jag har pratat med funderar på att göra något annat och kanske byta bransch. 

De offrar privatliv och vänskaper för jobbet och nu när allt har avstannat så hinner de plötsligt träffa 

människor igen och omvärdera sina val” (Robertsson, Salas; 2020) 

 

 

Flera texter speglar samma perspektiv där man under pandemin tvingats omprioritera sina val. 

Perspektivet med risk avspeglas i resultat vilket uttrycks i att kulturarbete kräver uppoffringar 

och stora personliga investeringar. Detta hänger samman med det band som finns mellan yrke 

och identitet och yttrar sig som starkt sammankopplade i debatten. Detta kan förklara varför 

så många ändå valt att stanna kvar i yrket. Kulturarbete uttrycks ibland som ett livsval och 

skulle enligt Caves (2003) förklara varför kulturarbetare skulle acceptera osäkra villkor med 

låga löner därför att det finns andra värden i sitt yrkesval som gör att man accepterar sämre 

villkor.  
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5.3.4 Kommersiella diskursen  

 

Den kommersiella diskursen avslöjar att kulturen vägs in som ett objekt i en social struktur. I 

detta avsnitt redovisas studiens tredje forskningsfråga:  Hur gestaltas diskursen kring 

kommersialiseringen av kulturellt arbete? 

I nedanstående citat från Svenska Dagbladet uttalar sig en regissör om krisen och 

argumenterar för att den inte handlar om rättvisa eller orättvisa mellan branscher, utan att 

Sverige i första hand måste tänka på att överleva. ” Allt hänger på att hjulen snurrar och 

genererar tillväxt. Detta är givetvis ett system som både kan och bör ifrågasättas, men låt oss 

i så fall ta diskussionen på rätt nivå” (Oscarsson, 2020). Detta avspeglar ett rationellt sätt att 

se på arbete och texten ändvänder metaforer för att stärka detta budskap ” hjulen ska fortsätta 

snurra” samt ”gå mot strömmen”. Metaforer är en typ av bildligt uttryck som överför en 

betydelse till en annan. Att ”arbeta i motvind” eller ”tid är pengar” är en tankemässig 

överföring som gestaltas genom orden (Boréus & Bergström, 2018, s 314). Det handlar om 

hur kulturens värde skall tolkas. Referensramarna som styr dess värde är i relation till andra 

ting, likt en vara på en marknad. Rationalitet och effektivitet kan ses som dess främsta 

instrument. Individen har inte så stort utrymme i denna diskurs utan den kommersiella 

diskursen upprätthåller institutioner, genom att stötta väletablerade statliga institutioner som 

samhället byggt upp. Vidare har kulturstöd som gått till de mest kända och etablerade 

kulturarbetare exempelvis blivit mycket kritiserade. Dels så handlar kritiken om att stöden 

varit svårtillgängliga och att många har behövt hjälp för att administrera rätt. Detta system har 

även gynnat dem med större aktiebolag, som kunnat permittera sig själva medan den största 

delen av kulturarbetare är frilansare med enskild firma, vilket innebär mycket sämre 

ekonomiska möjligheter att kunna överleva krisen. Genom den kommersiella diskursen har 

det osäkra rationaliseras bort och objektifierar därmed kulturen till kändisskap, stora 

institutionsteatrar och storskalighet. En tydlig effekt av det kommersiella temat är rädslan för 

hur detta kommer att påverka kulturlandskapet i framtiden. Genom att slå ut små aktörer och 

mångfalden representerar bilden av materialet att detta kommer förändra strukturer. Den 

kommersiella diskursen är på så sätt konstituerande, den upprätthåller och skapar nya 

förutsättningar för kulturen.  
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”Jag är rädd för att kulturlandskapet förändras och att ännu fler mindre aktörer kommer att 

försvinna. Och att stora aktörer behöver köra på säkra kort lång tid framöver för att våga ta risker. Det 

innebär att den intressanta scen som jobbats fram försvinner 

eller behöver vara statlig. Då kommer oberoende aktörer bara att behöva göra saker som är 

lättsålda och mainstream” (Dawn, Finer, S. 2020 24 sep) 

 

 

Effekterna av den kommersiella diskursen förstärks av pandemin. De marknadsmässiga 

krafterna kommer till uttryck och ändrar om kulturens förutsättningar. Detta perspektiv 

återspeglas i den mediala debatten där det uttrycks en upplevelse av avsaknad av stöd från 

staten samt en upplevd svårighet att göra rätt när det kommer till frågan hur man söker 

kulturbidrag och ett stelbent regelverk kring marknadsföring. Detta har bidragit till en ökad 

känsla av utanförskap hos denna grupp vilkas röster höjts ännu mer och kommer till uttryck 

som de krävande kulturarbetarna. ”Klarar kulturutövarna inte ens av ett år av lite pandemi 

utan miljoner i bidrag så finns det faktiskt något som heter naturligt urval” ( Lokko, A. 2020, 

8 aug, Svenska Dagbladet). Citatet ringar in en mer cynisk bild av kulturarbete där nyttan 

istället motsägs utifrån att koppla ihop kultur och bidrag samt urval. Genom att bryta ner 

språket så framkommer här resultatet av denna kommersiella diskurs att kulturarbetarna är en 

yrkesgrupp som offrats i pandemin eftersom deras tjänster inte varit eftertraktansvärda. Detta 

kan sättas i relation till att de senaste 10 åren skett en ökning av en mer marknadsmässig och 

nyliberal framtoning av en den kulturella industrin med fokus på lönsamhet och mindre fokus 

på själva kulturen (Newsinger, 2015). Detta förhållande visar också att ett perspektiv av 

vinnare och förlorare- där kulturarbete lever under allt mer osäkra förhållanden (Furst, 2017). 

Gruppen kulturarbetare marginaliseras ytterligare av pandemin samt ses som en grupp i 

periferin utifrån den kommersiella diskursen.  

5.4 Diskursiv praktik  

 

I detta avsnitt redovisas den diskursiva praktiken utifrån att belysa fenomenet relationer 

mellan människor inom diskurser. Resultatet av materialet utgår från texternas produktion, 

konsumtionen och distribution (Fairclough, 1992; 78). Den diskursiva praktiken är 

konstituerande på så sätt att den upprätthåller sociala identiteter, relationer och kunskap. 

Samtidigt kan den också innebära en förändring och en skapade kraft (Fairclough, 1992; 65) I 

detta avsnitt redovisas resultat utifrån dess intertextualitet; hur texter hänger samman med 

varandra. I detta avsnitt besvaras studiens andra frågeställning: Vilka exempel finns i debatten 
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kring upprätthållande av den romantiska diskursen kring kulturellt arbete samt vilket 

motstånd möter den?  

5.4.1 Intertextualitet  

 

Intertextualitet visar hur texter hänger samman historiskt genom att anspela, motsäga eller 

svara en tidigare text. I resultat framstod en hög grad av intertextualitet och manifest 

intertextualitet. Manifest intertextualitet anspelar på en specifik text som nämns medan 

intertextualitet inte är lika specifik (Fairclough, 1993; 85).  I resultatet framkommer den 3 

augusti en tydlig start av en intertextuell kedja, där Jonas Gardell kräver kulturministerns 

avgång. Flera av artiklarna som sedan följer utgår ifrån att läsaren är insatt i vad som redan 

uttalats. Resultatet utgörs av interdiskursivitet, men flera närvarande diskurser kring hur 

kulturarbete framställs. Jonas Gardells artikel utgår från ett ifrågasättande av den romantiska 

diskursen och kräver att kulturarbete behandlas som en professionell industri. ”Sluta se på 

kultur och underhållning som grädden på moset, något trevligt till kaffet, något som inte är på 

riktigt allvar” (Gardell, J. 2020, 3 aug, Expressen). 

Efter Gardells artikel följer flera artiklar som distribueras från ledande kulturskribenter där 

den romantiska diskursen sätts i försvar genom att hävda att kulturen inte är det viktigaste i 

samhället just nu samt att den med sina unika egenskaper kommer att överleva pandemin. Här 

ses även exempel på hur den kommersiella diskursen kommer till yttring. ” Några ägg måste 

knäckas” (Lokko, A. 2020, 8 aug. Svenska Dagbladet). Citatet visar på ett exempel hur den 

kommersiella diskursen kommer till yttring. Flera artiklar benämner kulturarbete och Gardell 

för att vara egoistisk i sitt sätt att uttala sig kring kulturarbete. Det intertextuella förhållande 

går igenom som en råd tråd i hela materialet. I en artikel från Göteborgsposten ges svar på 

Gardells krav på avgång av kulturministern där skribenten jämför kulturabetarna med 

klimatförnekare och benämner dem som coronaförnekare. Utifrån Faircloughs (1992) så har 

makt en stor roll inom diskurser där vissa grupper missgynnas. Kulturarbete är ett exempel på 

hur både den instrumentella diskursen samt den romantiska diskursen verkar upprätthålla 

detta ojämlika maktförhållande under krisen. Från den instrumentella diskursen kan 

kulturarbete i ljuset av pandemin ses som en börda som kostar bidrag och resurser. På detta 

sätt framställs kulturarbete i den instrumentella diskursen som en grupp som måste beskyddas, 

hjälpas, stöttas samt hitta nya lösningar och strategier.  
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5.5 Social praktik  

 

I de två senaste avsnitten har texten och den diskursiva praktiken redovisats och analyserats 

från tre olika diskurser som funnits i materialet. I den sociala praktiken kommer dessa 

diskurser att sättas i ett större sammanhang utifrån ett sociologiskt perspektiv och sättas i 

relation till ideologi och hegemoni. Den sociala praktiken bygger på dualistiska förhållande 

(Fairclough; 1992, s 65) Den sociala praktiken omges även av en materiell värld. Jag har 

under tidigare avsnitt hävdat att jag funnit tre olika diskurser kring kulturellt arbete. Dessa är 

den romantiska, den instrumentella och den kommersiella diskursen. Bakom varje diskurs 

döljer sig ideologi och konventioner. Diskurserna ses som en praktik i den sociala praktiken 

och medför olika system av olika tankar som upprätthåller, neutraliserar och utmanar 

maktförhållanden i världen (Fairclough 1992, s 67). Fairclough beskriver hegemoni som 

”leadership as much as domination across the economic, political, cultural and ideological 

domains of a society (…) [and] (…) is never achieved more than partially and temporarily” 

(Fairclough 1992, s 92). Denna studie är det svårt att svara för hela den komplexa bild som 

utgör den sociala kontexten. Däremot är det relevant att framställa att den kommersiella 

diskursen verkar ha en ledande position i samhället. Både den romantiska och den 

instrumentella diskursen gör anspråk på att utmana den kommersiella diskursen, genom att 

visa på sitt eget värde- där konst för konstens skull upprätthålls. Samtidigt så finns ett 

motsägelsefullt förhållande som ifrågasätter den romantiska diskursens förutsättningar av 

prekärt arbete, som genom en historisk kontext reproducerat myten om konstnärskap utifrån 

lidande och ett leverne byggt av applåder. Men det som framkommit under analysen är ett allt 

större fokus på kulturarbete utifrån det professionella och ett yrke.  

Under pandemin har denna diskurs kommit att utmanas genom en diskussion kring konstens 

vara eller inte vara. Utifrån ett makrosociologiskt perspektiv kan man i den sociala praktiken 

se att kulturarbete beskrivits utifrån dess förmåga att bli legitim samt att överleva. När det 

kommer till kulturella organisationers yttre strategier att hantera osäkerhet är imitation av 

andra framgångsrika organisationer en strategi (Fürst, 2017). Detta återges under pandemin 

genom att införa ökad digitalisering av kulturella tjänster som exempelvis att sända tidigare 

inspelade produktioner samt streamade livekonserter. Detta kan ses som en typ av anpassning 

för att överleva och hitta nya vägar. Men med detta följer en förstärkning av de beroende 

subjekten har till diskursen vilket gör att subjektspositionerna objektifieras utifrån ett 

gemensamt syfte. Utifrån Bourdieu skulle man kunna se detta som ett självständigt fält som 
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strider för gemensamma syften (Broady, 2000, s 9). Men när fälten i princip har försvunnit 

pga. näringsförbud blir trycket på individen än större. I frågan om vissa digitaliserade 

förinspelade produktioner har individen ingen möjlighet att dra nytta av sin medverkan 

eftersom teatrarna äger produktionen vilket ökar maktförhållandet mellan utövarna och 

institutionerna där kulturen utspelas. Man kan också dra paralleller till Beckers (1982) teori 

om att konstvärldar bygger på en kollektiv ansträngning, samt vikten av själva 

kärnverksamheten. I den mediala debatt som undersökts har det visat sig vara av stor vikt vem 

man är och vilken röst man har att påverka. Intertextualiteten som funnits har utgått från 

kändisskap och genomsyrat en stor del av debatten. Detta påverkar subjektsrelationer och 

relationer mellan grupper i frågan om Beckers kärnverksamheten (1992) och de som jobbar i 

periferin. Detta motsägelsefulla förhållande förstärkas av pandemin och visar hur viktig 

kärnverksamheten är för kulturarbete. Samtidigt kan ingen kärnverksamhet utföras utan sitt 

kollektiv. Detta kan utifrån Fairclough ses som en rutinartad verksamhet som bygger på 

tidigare mönster och konventioner vilka blivit tagit för givna och normaliserade. Detta har 

format olika subjektspositioner och utifrån dem givna beteenden, arbetsuppgifter för resp. 

subjekt. Alla behövs i Beckers konstvärldar men frågan om utbytbarhet faller platt. Dessa 

röster har saknats i debatten.  

När det kommer till den instrumentella diskursen utmanar den konstens värde att göra anspråk 

på upprättelse för kulturarbete som ett yrke. Den nya sociala förändring som skett har gjort att 

dessa föreställningar; medvetna eller icke-medvetna, föreställningar har kommit upp till ytan. 

Ideologier fungerar bäst när de blir neutraliserade och tagna för givet (Fairclough, 1992). Den 

diskursiva kampen kring kulturens och kulturarbetes värde är något som förstärks av 

pandemin. Stora grupper av människor har blivit utan jobb samt ifrågasätter nu sina roller 

inom ramen för diskursen. Vad är mitt arbete värt och hur ska jag förhålla mig till detta nya. 

En stor del av debatten har kretsat kring att förklara sitt värde utifrån den instrumentella 

diskursen. Vi är, vi bidrar -vi förtjänar att finnas till. Detta kan bidra till ett upprätthållande av 

ett hegemoniskt tillstånd som utgår ifrån rationalitetens och effektivitetens normer. Kulturen 

ska tjäna ett högre syfte och bidra till att de sociala rollerna förstärks. Kulturarbetares roll i 

form av en samhällsnytta, ett objekt vars värde står i relation till något annat. 

Forskning visar att det även skett en ekonomisering av kulturen (Köping, Lantz & Stenström, 

2008, s 85). Dessa sociala strukturer återfinns utanför de kulturella fälten. Ekonomiska 

incitament som förstärker den kommersiella diskursen återfinns som en röd tråd genom 

materialet, kulturbidrag som går till de största kulturarbetarna, ekonomiskt stöd till 
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väletablerade institutioner osv. Det får effekter som påverkar subjekten samt reproduktionen 

av diskursordningen. Det prekära arbetet blir hårdare för de som står utanför de kända 

institutionerna med fasta löner och långa kontrakt. Det uppstår en grupp med vinnare och 

förlorare. En trolig konsekvens av detta är att man förlorar bredd, spetskompetens och att 

kulturen blir än mer rationaliserad och mainstream betonad, då man satsar på det som är mest 

gångbart.  

6. Avslutande diskussion 
 

Syftet med denna studie var att undersöka hur kulturarbete kommer till uttryck samt hur det 

gestaltas diskursivt i den mediala debatten under rådande pandemi. Kulturarbetares villkor har 

utmanats ytterligare. Vilka föregivettagna föreställningar ligger bakom olika utsagor om 

kulturellt arbete? Studiens frågeställningar lyder:  

 

-Hur framställs kulturarbete diskursivt i den mediala debatten under covid-19?  

- Vilka exempel finns i debatten kring upprätthållande av den romantiska diskursen kring 

kulturellt arbete samt vilket motstånd möter den?  

-Hur gestaltas diskursen kring kommersialiseringen av kulturellt arbete? 

Denna studies resultat visar att kulturarbete beskrivs som en resurs för samhället, utifrån en 

instrumentell diskurs där kultur och kulturarbete porträtteras som en samhällsviktig funktion. 

Plattformen beskrivs som en marknad och en industri där kulturen ses som ett medel för att 

bidra till samhället och generera tillväxt, välbefinnande och utveckling. I denna diskurs 

framställs subjekten som professionella, yrkesutbildade och specialister. Slutsatsen blir att 

kulturen inte är nog i sig, utan att den rättfärdigas genom att sättas i relation till något annat. 

Pandemin kan ses som en spegel som avslöjar samhällets svagheter och brister. Kulturen är en 

sektor som drabbats oerhört hårt under det senaste året medan andra sektorer har fått fortsätta 

att hålla öppet som exempelvis köpcentrum och idrottsanläggningar. En del av debatten har 

handlat om att lagstiftningen inte varit tillräcklig. Men lagstiftningen representerar också vad 

som prioriteras och icke prioriteras i samhället. Utifrån detta perspektiv gestaltar den 

instrumentella diskursen en superrationell syn på vår samtid där effektivitet och lönsamhet går 

före andra mjukare värden.  

Vidare visar resultatet på en stark närvaro kring den romantiska diskursen i frågan kring 

kulturens vara samt en stark sammankoppling till prekära villkor. Resultatet visar att den 
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romantiska diskursen reproduceras eftersom dessa har blivit tagna för givna, både av 

samhällets håll där prekärt arbete blivit norm, samt att kulturarbetarna accepterat dess villkor 

sen tidigare. Resultat speglar en bild som beskrivs utifrån en stark drivkraft att överleva, med 

upplevd erfarenhet kring risk och osäkerhet där individen är van att klara sig själv. Samtidigt 

visar resultatet på att diskursordningen utmanas utifrån nya svåra förutsättningar där glappet 

mellan det föregivettagna och verkligheten blivit för stor. En konsekvens av detta leder till att 

flera kulturarbetare slås ut eller väljer att omvärdera sin val och byta jobb. 

Slutligen så handlade resultatet kring hur den kommersiella diskursen av kulturabete kommit 

till yttring. Resultatet speglar en kommersialisering av kulturen som på olika sätt beskrivs 

utifrån dess lönsamhet. Subjektspositioner beskrivs som entreprenörer i en konkurrensutsatt 

bransch där det finns både vinnare och förlorare, på jakt efter nästa jobb i en Gig-Economy 

kultur. Kulturen ses som en vara på en marknad där utbud och efterfrågan styr.   

 

6.1 Tidigare forskning- diskussion 

 

I relation till tidigare forskning och teori visar studiens resultat på att det finns svårigheter och 

motsättningar vad gäller kulturens roll under pandemin. Sammanfattningsvis så genomsyrar 

den mediala debatten av svårigheter att definiera hur kultur och arbete hänger samman. Detta 

yttras genom att kulturen får försvara sin existens och legitimera dess berättigande utifrån 

andra termer utanför kulturen själv. Resultatet från uppsatsen visar på beskrivningar av 

konstens nytta, lönsamhet samt dess inverkan på demokrati och som ett medel för hälsa och 

välfärd.  

Denna studie har bidragit till att diskutera kulturens arbetsvillkor i ett större sociologiskt 

perspektiv. Resultatet och analysen av studien visar att det finns en samstämmighet med vad 

tidigare forskningen visat. Dock så belyser denna studie genom sitt kritiska anslag hur 

kulturellt arbete måste förhålla sig till flera olika värden. En svårighet för forskningen är att 

förena kulturella värden i relation till arbete. Det ena blir på bekostad av det andra.  

Kulturella värden och kulturarbete har genomgått en förändring. Tidigare fokus har kretsat 

kring utövaren, egna världar och med syfte att utifrån en hög kvalitet skapa, förmedla och 

avbilda utifrån estetik och form, till att förhålla sig till att främst bidra till att människor 

samlas, skapa avtryck politisk och göra något för samhället. Ett resultat som bekräftar detta 
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förhållande är Roose et al (2018) avhandling kring konstdiskurser. Resultatet indikerar att det 

skett en stor social förändring kring diskurser från 2005. De klassiska idealen som estetisk, 

form och skönhet har sedan 2005 skiftats mot ett socialt och politiskt spår. Studiens resultat 

visar likt tidigare forskning att det skett ett paradigmskifte från en ideologisk och romantisk 

industri, i utbyte av en marknadsmässig och nyliberal diskurs där fokus centreras kring själva 

industrin (Newsinger, 2015). Med denna diskursförändring mot den kommersiella riktningen 

följer flera effekter för individen, som måste anpassa sig till osäkerhet och risk där prekärt 

arbete blivit normaliserat (Grimshaw, Johnson, Keizer & Rubery, 2018). Dessa förhållanden 

visar sig än svårare under pandemin, där kulturarbetes extrema läge kan relateras till en artikel 

av Grieg de Peuter (2011) som beskriver hur organisationer använder sig av allt mer flexibla 

arbetsformer i flera sektorer. Kultursektorns utsatthet är en del av ett större perspektiv i frågan 

om dagens arbetsliv. Den visar en ny typ av fattigdom och utsatthet, där temporära tillstånd 

och flex exploitation påverkar individens eget öde, utan kollektiva ramar och skyddsnät.  

En annan studie visar att trycket ökat för kulturarbetare i den nya En Gig-economy 

(Comunian & England, 2000) vilket innebär att arbetet blir än mer fragmentiserat med korta 

kontrakt, ofta utan inbladning från kollektivavtal och regelverk som skyddar individer för att 

utsättas för diskriminering eller felbehandling. Men det som försvårar helhetsbilden för 

kulturarbete är inte enbart yttre påfrestningar som den sociala strukturen och 

samhällsförändringar påtvingar, utan även inre krav från det egna fältet, där ovisshet, 

konkurrens och osäkra kvalitetskriterier påverkar individens möjligheter. Kreativa fält 

beskrivs som ”ingen som vet princip” (Fürst, 2017) där risk och osäkerhet är genomgående 

inslag, både för dem som jobbar inom fälten också för yttre aktörer (Comunian & England, 

2020). Denna bild som återspeglas ger ett nattsvart intryck av kulturabete. Hur kan man då 

förklara varför människor söker sig till denna sektor? Vilka andra värden och tillgångar finns 

som lockar till att arbeta med kultur? För att förstå detta skulle studiens design se annorlunda 

ut, men en förklaring som resultaten visar på är den starkt sammankopplade länken mellan 

identitet och arbete. Studien visar att individer beskriver sina yrken utifrån en livsstil där de 

inte skiljer på yrke och privatliv utan man är sitt yrke, samt inte minst; vem är man utan sin 

yrkestitel? Detta perspektiv hänger samman med acceptans kring fältens egna regler samt en 

acceptans kring arbetets prekära villkor, eftersom det medför andra positiva fördelar och 

livsvärden som mening, sammanhang och kreativitet. Studier visar att detta sätt att beskriva 

kulturarbete utifrån ett livsval skulle kunna förklarar varför kulturarbetare skulle acceptera 
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osäkra villkor med låga löner (Caves (2003). Förhållandet mellan risk och chans är ett faktum 

som definierar kreativa fält. Fältet beskrivs också utifrån vinnare/ förlorare.  

6.2 Teoridiskussion  

 

Utgångspunkten i denna uppsats har grundats från den kritiska diskursteorin, som är både en 

metod och en teori. En fördel med denna ansats är att den är just kritisk. En nackdel med 

ansatsen är att den utgår från ett kritiskt förhållningssätt och på så sätt söker medvetet efter 

ojämlikheter och orättvisor. Det hade också varit behjälpligt för studiens syfte att ytterligare 

utöka det teoretiska ramverket för att bättre kunna resonera kring den sociala praktiken.  

Med utgång i det mycket svåra läget som beskrivits genomgående i uppsatsen har det inte 

varit möjligt utifrån studiens design att djupare undersöka individers personliga upplevelse av 

sitt eget förhållande till sitt yrke. Varför väljer man att stanna kvar eller ge sig in i yrket? Det 

skulle vara ett intressant fält att studera vidare kring hur individer tänker kring sitt val av yrke 

samt hur medvetenheten ser ut kring riskanalys och hur individer rättfärdigar sina val av yrke 

och studier genom exempelvis intervjuer.  

Vad gäller resultatet i studien framgår att diskurser enligt Fairclough (1992) föder ojämlika 

förhållanden mellan grupper; i detta fall mellan kultur som yrkesgrupp i relation till andra 

sektorer samt mellan olika yrken inom den egna sektorn. Det framstår att de som utför 

kärnverksamheten har störst påverkansmöjlighet i frågan om makt att komma till tals, få delta 

i kulturnämndens ekonomiska bidragsutdelningar samt en framtida plats i yrket. Enligt 

Beckers konstvärldar (1992) så bygger det kulturella arbetet på ett kollektivt nätverk där allas 

medverkan bidrar. Men för att ett konstverk ska överleva måste någon uppskatta det och svara 

på dess existens. I den diskursiva aspekten möjliggörs det offentliga rummet som den mediala 

debatten erbjuder att subjekten blir synliga. Konstnären är i detta perspektiv minst lika viktig 

som sitt verk. Detta talar för att de som bidrar till att kulturarbete kan vara möjligt, Beckers 

personal runtomkring, är utbytbara. Samtidigt är kulturarbete beroende av det kollektiva, 

eftersom konst bygger på konventioner vilket sparar mycket tid och kraft. Att gå utanför 

ramarna och arbeta i sin egen konstvärld har ett mycket högt pris, vilket kan resultera i att 

konsten inte distribueras, den dör helt enkelt ut. Under pandemin har förutsättningar och 

ramarna förändrats eftersom nästan ingen konst producerats. Då finns heller inga 

konventioner att luta sig tillbaka mot- vilket kan förklara varför det uppstått en kris när det 

normala inte längre finns. Ideologier och normer fungerar bäst när det blir tagna för givna 
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(Fairclough, 1992). Det har öppnat upp för att utmana den rådande diskursordningen och 

individer ifrågasätter kulturens villkor. Vad innebär det att vara kulturarbetare, vilka 

rättigheter har jag samt vilken utsaga om kulturen ska vi ha i vårt samhälle? Att vara för sin 

egen skull eller anpassa sig efter rådande samhällsstruktur? Risken att helt hamna utanför är 

uppenbar vilket förklarar en viss acceptans mot oacceptabla förhållanden.  

 

6.3 Kritisk reflektion kring teori och metod  

 

Utifrån studiens ramverk så har den kritiska diskursanalysen utifrån Normal Fairclough och 

hans tredimensionella modell möjliggjort studien av hur kulturellt arbete framställts i media 

genom att analysera språket i relation till den sociala praktiken. Genom dess kritiska anslag 

har studien kunnat belysa att språket inte är ett neutralt kommunikationsmedel utan bygger på 

ett speciellt sätt att tala om världen. Detta bidrar till att konstituera den sociala världen, vilket 

har skapat en förståelse för hur olika diskurser påverkar kulturarbetets förutsättningar och 

villkor. Diskursanalysen visar på hur stor påverkan språket har på hur vi uppfattar 

verkligheten och kan förklara varför vissa diskurser kring ett ämne blir svåra att förändra, 

eftersom de blivit en naturlig del av samhällets syn. De lever vidare genom språket och 

förkroppsligas i traditioner, normer och blir tagna för givna. Målet med en diskursteoretisk 

analys är att en text aldrig kan förstås som en egen enhet för sig själv. Det har varit studiens 

ambition att studera hur diskurser yttrar sig. En svaghet i studien är att inte kunna skilja ut vad 

som är diskursiv påverkan eller strukturella förändringar. Något som måhända kan förklaras 

med annan teori.  

Ett av de problemområden som studien belyst är de stora svårigheter kring de trygghetssystem 

och strukturella ramar som kulturarbete saknar. Det är en sektor som icke prioriterats. Det 

förefaller vara ett system som inte är anpassat efter dagens kulturliv där många faller mellan 

stolarna. Detta område skulle vara ett viktigt ämne att studera. Det verkar finnas en uppenbar 

kunskapslucka samt ett ointresse av hur kulturverksamhet fungerar i det sociala och politiska 

livet. Kulturens framtid är oviss och det som händer nu kommer ha stor påverkan på vårt 

framtida kulturliv. Denna studie har bidragit till att belysa hur vissa värden i samhället 

kommit att hamna i skymundan. För framtida studier skulle detta perspektiv behöva 

undersökas vidare, hur det kommer sig att vissa värden anses högre samt hur kulturens plats i 

samhället grundats från ett rationellt perspektiv i frågan om dess existensberättigande. 
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Pandemin speglar samhällets svagheter och åkommor som redan existerat. Vad händer i 

framtiden med kulturen när den värsta krisen lagt sig? Återgår värden om kulturen att 

reproduceras och blir tagna för givna som de var före covid-19 eller kommer det ske en 

brytning mot en ny hegemonisk ordning?  
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