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Inledning 

1912 fick Sverige tre nya symfoniorkestrar, i Helsingborg, Norrköping och Gävle. Gävleor-

kestern bestod av tjugofem musiker, och målet var att de skulle ge tjugoåtta konserter totalt.  

Hundra år senare är Gävle Symfoniorkester stadens största konstnärliga institution, med 

femtiotvå musiker som under varje säsong ger tre konserter i veckan i Gävle konserthus. Frå-

gan är hur länge orkestern kommer att finnas kvar? 

Under våren 2012 har kommunen föreslagit att orkestern minskas till en kammarorkes-

ter eller sinfonietta. Debatten pågår i lokalpressen. Är orkestern för dyr? Vill Gävleborna ha 

den? Lockar den en mångfacetterad publik, eller är det bara kultureliten som besöker konser-

terna? 

Det är inte första gången sådana frågor diskuteras: debatten om Gävle Symfoniorkester 

har pågått länge. Vare sig personalökningar, konserthusbygge eller förändringar i repertoaren 

har genomförts utan att debatten intensifierats. 

Men vad talar Gävleborna om, när de debatterar sin anrika orkester? Vilka ämnen står i 

fokus, vem deltar i debatten, vilken plats får orkestern i samhället? Hur ser man på konsten, 

publiken och staden? Hur ser man på kulturen? I min uppsats ska jag undersöka kulturdebatter 

om Gävle symfoniorkester från olika tider.  

Syfte och frågeställning, teori och metod 

Syftet med min uppsats är att undersöka vilka termer som är viktiga i debatten om Gävle sym-

foniorkester, och hur de definieras. Genom att analysera debatter från olika tidsperioder, ska 

jag utreda hur definitionerna av termerna förändras över tid. Jag ska också undersöka hur kul-

turbegreppet aktualiseras i debatterna. 

Jag kommer att använda Kenneth Burkes klusteranalys, som han behandlar i The Philo-

sophy of Literary Form. Klusteranalysen handlar om att undersöka nyckeltermer i texter ge-

nom de sekundära termer som samlas runt dem. Mina frågeställningar blir: Vilka nyckelter-

mer är viktiga i kulturdebatter om Gävle symfoniorkester? Vilka sekundära termer kopplas till 

dem? Vilka mönster och konflikter finns i klustren av sekundära termer? Hur förändras klust-

ren över tid? På vilka sätt aktualiseras kulturbegreppet i klustren, och hur förändras detta?  

Sidney Hook har skrivit:”The greatest difficulty that confronts the reader of Burke, is 

finding out what he means”.
1
 Det är en mycket god poäng. För att skapa en metod av Burkes 

                                                 
1
 Sidney Hook, “The Technique of Mystification”, ur Critical Responses to Kenneth Burke, red. William H. 

Rueckert, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1969, s. 89; citerad i Don Abbot, “Marxist Influences on 

the Rhetorical Theory of Kenneth Burke”, ur Philosophy of Rhetoric, Pennsylvania State University Press, Uni-

versity Park, Pa. och London, 1974. 
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klusteranalys som går att använda på mitt studieobjekt, kommer jag att ta hjälp av Sonja Foss 

tolkning av klusteranalysen i Rhetorical Criticism: exploration and practice. Foss har skapat 

en metod i fyra steg.
2
 

Det första steget är att finna nyckeltermerna. Burke använder Coleridges The Rime of the 

Ancient Mariner som exempel, och skriver: ”I think we can, by analysis of the ’clusters’ in 

Coleridge’s works, find ingredients in the figure of the Albatross slain in ‘The Ancient Mari-

ner that are peculiar to Coleridge”.
 3

 Burkes motivering för valet av nyckelterm är subjektiv, 

men han väljer en viktig bild i dikten. Foss menar att vikten hos en term kan bestämmas ge-

nom frekvens, att den används ofta, eller intensitet, att den används med någon form av ladd-

ning.
 4

 En laddad term, menar Foss,”may be extreme in degree, size, strength or depth of feel-

ing conveyed”.
5
 I min undersökning blir frekvens viktigt för att finna nyckeltermer som an-

vänds av många debattörer, men termer blir ofta omdebatterade eftersom de väcker starka 

känslor eller kan definieras på många sätt, varför också intensitetskriteriet uppfylls. 

Klusteranalysens andra steg är att finna de sekundära termerna. Burke argumenterar för att 

synekdoken är den vanligaste tropen när människor talar symboliskt, och menar att alla termer 

i ett kluster står i synekdokiskt förhållande till varandra.
6
 Foss menar att sekundära termer kan 

identifieras genom att de i texten finns nära nyckeltermen, att de kopplas till nyckeltermen 

med en konjunktion eller att retorn föreslår ett orsak-verkan förhållande till nyckeltermen.
 7

 

Eftersom jag undersöker texter från många olika skribenter, förekommer en uppsjö av möjliga 

sekundära termer. Jag har valt att fokusera på de som förekommer oftast och blir mest omdis-

kuterade. Många gånger argumenterar skribenter för en sekundär term utan att använda ter-

men i sig, och sådana meningar tar jag också med i min analys.  

Det tredje steget är att undersöka mönster i klustren. Genom exempel från Clifford Odets 

Golden Boy, visar Burke hur han tar fasta på hur förhållandet mellan nyckelterm och sekundär 

term förändras genom texten, hur olika sekundära termer förhåller sig till varandra och så vi-

dare.
8
 Han talar också om ”agon”, konflikter i texter.

9
 I klusteranalysen handlar ”agon” om att 

uppmärksamma konflikter mellan sekundära termer, samt termer och ord som ställs i konflikt 

med nyckeltermen och därmed hela klustret, vilket också syns i exemplet från Odets Golden 

                                                 
2
 Sonja K. Foss, Rhetorical criticism: exploration and practice, Waveland Press, Prospect Heights, Ill., 1989 s. 

367-370. 
3
 Kenneth Burke, The philosophy of literary form: studies in symbolic action, [Baton Rouge], 1941, s. 22. 

4
 Foss, 1989, s. 368. 

5
 Foss, 1989, s. 368. 

6
 Burke, 1941, till exempel s. 25 – 26. 

7
 Foss, 1989, s. 368 – 369. 

8
 Burke, 1941, s. 33 – 35. 

9
 Burke, 1941, s. 76. 
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Boy.
10

 Foss påpekar vikten av att uppmärksamma motsatser.
11

 Jag kommer att presentera ana-

lysen av sekundära termer som står i konflikt med varandra under gemensamma rubriker.  

Det sista steget i klusteranalysen är att finna retorns motiv. Jag är emellertid intresserad av 

rörelserna i debatterna, mönstren i klustren. Att hitta ett gemensamt motiv hos alla deltagare i 

en debatt vore en märklig uppgift, så detta steg blir irrelevant i min uppsats.  

För att undersöka på vilket sätt kulturbegreppet aktualiseras i klustren kommer jag att an-

vända en bild från My Klockar Linders masteruppsats När kultur var i rörelse: kulturbegrep-

pets förändring under sextiotalet speglad genom tidskriften Ord&Bild.
12

 Hon nämner två hu-

vudsakliga kulturbegrepp som används i Sverige idag: ett traditionellt/estetiskt som handlar 

om konst, och ett sociologiskt/antropologiskt som snarare handlar om människors livsstil och 

-villkor.
13

 Dessa placerar hon som poler på en skala, och menar att människors användning av 

kulturbegreppet ofta innebär att de båda polerna blandas samman.
14

 När ordet kultur före-

kommer, ska jag jämföra hur det används med bilden av skalan. Detta kommer jag att göra 

löpande i texten, samtidigt som jag presenterar nyckeltermerna. 

Studieobjekt och avgränsning 

Jag kommer att undersöka debatter från våren 1971, årsskiftet 1993-94 och våren och somma-

ren 2010. Debattartiklar om orkestern förekommer i lokalpressen under hela perioden, men 

vid dessa tre tillfällen blir diskussionen mer intensiv.  

Debatten 1971 ägde rum på Gefle Dagblads kultursida, och handlade inledningsvis om 

orkesterns ekonomi och målsättning. Den mest omdebatterade frågan kom emellertid att bli 

publiken, och därför blir nyckeltermen i denna debatt ”publik”. Debatten började den 22 april 

och avslutades av tidningen den 19 maj.  

Debatten 1993-94 ägde rum i Gävles andra stora lokaltidning Arbetarbladet. Den hand-

lade om kommunens planer på att bygga ett Musikens hus. ”Musikens hus” skulle kunna bli 

en sekundär term här, men det klustret skulle innehålla en stor mängd sekundära termer som 

inte kan besvara min frågeställning. ”Publik” diskuteras med intensitet av många debattörer 

och blir en nyckelterm. Hos vissa debattörer liknar användningen av ordet kultur användning-

en av ordet publik. Därför blir ”kultur” också en nyckelterm, och jag kommer att redovisa två 

                                                 
10

 Burke, 1941, s. 33 – 35. 
11

 Foss, 1989, s. 369. 
12

 My Klockar Linder, När kultur var i rörelse: Kulturbegreppets förändring under sextiotalet, speglad genom 

tidskriften Ord&Bild, masteruppsats framlagd i idéhistoria, Institutionen för kultur och kommunikation, Söder-

törns högskola, 2006, s. 28. 
13

 Klockar Linder, 2006, s. 13. 
14

 Klockar Linder, 2006, skalan beskrivs på s. 28. 
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kluster från denna debatt. Debatten inleddes den 18 november 1993, och kring mitten av janu-

ari 1994 rann den ut i sanden. 

Debatten 2010 handlade om hur orkesterns repertoar uppfattades av publiken. ”Publik” 

blir nyckelterm även i denna debatt. En annan möjlighet vore att välja ”musik”, men de klust-

ren skulle bli så lika att jag väljer ”publik” som nyckelterm, för att inte förlora aspekter i jäm-

förelse med de andra debatterna. Debatten inleddes den 12 mars och rann ut i sanden i au-

gusti. Denna debatt grenade ut sig i flera, men jag kommer att hålla mig till debattartiklar som 

handlar om symfoniorkestern för att inte tappa fokus på frågeställningen. 

Klusteranalysen utesluter inlägg som inte innehåller nyckeltermerna, och mitt fokus på 

sekundära termer som förekommer ofta utesluter också vissa inlägg. För debatterna 1971 och 

2010 är förlusten marginell: mycket få inlägg utesluts. För debatten 1993-94 är förlusten 

närmast en fördel eftersom de inlägg som utesluts där handlar om annat än orkestern. 

Sekundärlitteratur 

Klockar Linders masteruppsats När kultur var i rörelse: kulturbegreppets förändring under 

sextiotalet speglad genom tidskriften Ord&Bild, handlar om kulturbegreppets förändring un-

der 1960-talet.
15

 Där finns redogörelser för kulturbegreppets historia och utformning, som är 

relevanta för min uppsats. Genom att använda hennes teori om skalan i min undersökning, 

undersöker jag hur kulturbegreppet förändras i en annan kontext. 

Kommunikationsforskaren Åsa Kroons avhandling Debattens dynamik: hur budskap och 

betydelser förvandlas i mediedebatter innehåller diskussioner om debatters intertextualitet, 

som är värdefulla för min undersökning.
16

 Kroon skriver också en del om journalisters roll i 

debatter, som blir relevant för min undersökning.
17

 

I forskingen om kulturdebatter är idéhistorikern Anders Frenanders avhandling Debattens 

vågor: om politisk-ideologiska frågor i efterkrigstidens svenska kulturdebatt viktig. Frenander 

har undersökt politiska och ideologiska strömningars uttryck i och inflytande på kulturdebat-

ten 1946-1989.
18

 I den har kapitlet ”Vänsterns problemformuleringsprivilegium” om åren 

1969-1978 en viss relevans för min undersökning. 

Fallstudien En lokaltidning och det offentliga samtalet: en granskning av Jönköpings-

posten under ett utgivningsår innehåller statistiska undersökningar av olika texttyper, bland 

                                                 
15

 Klockar Linder, 2006. 
16

 Åsa Kroon, Debattens dynamik: hur budskap och betydelser förvandlas i mediedebatter, (diss.) Linköping: 

Tema, Univ., 2001. 
17

 Kroon, 2001, s. 271 – 275. 
18

 Anders Frenander, Debattens vågor: om politisk-ideologiska frågor i efterkrigstidens svenska kulturdebatt, 

[diss. 1998] Ny utg., Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Univ., Göteborg, 1999. 
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annat debattartiklar.
19

 Eftersom en lokaltidning undersöks verkade denna bok relevant för min 

undersökning, men den är alltför specifik för Jönköpingsposten för att tillföra något. 

Boken Con fuoco: hundra år av glöd och passion av Kerstin Monk handlar om orkesterns 

historia.
20

 Jag kommer att använda den för att beskriva debatternas kontexter. Monk har inte 

varit noggrann med datum och namn. Sådan information kommer jag att bortse från. 

Horace Engdahl höll 2006 ett föredrag med rubriken ”Högkultur som subkultur”, som 

finns publicerad i en skrift från Svenska Akademin.
21

 Jag kommer att använda Engdahls före-

drag när jag presenterar klustret 2010. 

Debatten 1971 

1971 bestod orkestern av 34 musiker, som gav konserter på Gävle Teater. Man ordnade också 

bibliotekskonserter, besökte skola och omsorg och turnerade i länet. Eftersom orkestern var 

för liten för att kunna spela större verk, brukade chefdirigenten Rainer Miedel beställa in or-

kesterförstärkning.
22

 1967-1969 hade konsertbesöken ökat, och teatern var ofta fullsatt vid 

konserterna 1971.
23

 Debatten inleddes med att Stig Cedergren, kanslichef på kommunen och 

tillförordnad ledarmot i orkesterföreningen, ifrågasatte orkesterns målsättning och ekonomi. I 

jubileumsboken Con Fuoco: hundra år av glöd och passion kallas denna debatt ”det stora 

bråket”, och efter tidningsdebattens slut fortsatte man att bråka ända fram till 1974.
24

 

Förutom Cedergren var chefsdirigent Rainer Miedel och Göran Norström, kulturjourna-

list på Gefle Dagblad framträdande röster i debatten. Konsertbesökarna Svenerik Damm, 

Margaret E. West, Ingrid Schierer-Anderzén, Anne-Maia Ehne och Gerd Flodin skrev debat-

tinlägg som är aktuella för min undersökning. Det gjorde också orkesterviolinisten Viktor 

Lius och orkesterföreningens ordförande Lars-Olof Engström. Bertil Palms och Hans-Åke 

Johanssons inlägg tar också upp de sekundära termerna, men vilka skribenterna är och vilken 

relation de har till orkestern framgår inte. 

Publik 

Debattens största tvistefråga är orkesterns publik. Därför blir publiken debattens nyckelterm.  

                                                 
19

Gert Z. Nordström (red.), En lokaltidning och det offentliga samtalet: en granskning av Jönköpings-posten 

under ett utgivningsår, Jönköping Univ. Press, Jönköping, 1988 (eg. 1998). 
20

 Kerstin Monk, Con fuoco: hundra år av glöd och passion, Kultur & fritid Gävle, Gävle, 2011. 
21

 Högkultur som subkultur?: inledande anföranden vid ett seminarium i Börssalen den 29 mars 2006 / [utgiven 

av] Svenska akademien, Norstedts akademiska förlag, Stockholm, 2006. 
22

 Monk, 2011, s. 65. 
23

 Monk, 2011, s. 65. 
24

 Monk, 2011, s 83 – 99. 
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Den förekommer i de flesta debattartiklarna, och får många olika definitioner. Foss båda krite-

rier, frekvens och intensitet, uppfylls.
25

 De sekundära termerna stor och liten står i konflikt, 

liksom de sekundära termerna klick och många. Den sekundära termen exklusiv ställs i kon-

flikt med båda de sekundära termerna många och konsertupplevelse.  

Stor – liten  

Stig Cedergren skriver i debattens inledande inlägg att målet ”en breddning av publikunderla-

get och skapa ett ökat intresse för musik över huvud taget”, för orkestern vore ”en förnämlig 

uppgift”.
26

  Orden bredda och öka implicerar att orkesterpubliken bör bli större. Den sekun-

dära termen stor placeras i framtiden, vilket implicerar att konsertpubliken är liten.  

Rainer Miedel skriver att orkesterns ”publik aldrig varit så stor som under pågående sä-

song”, att det vid konserterna är ”fullsatt om inte utsålt” och att ”[i]bland måste många mu-

sikvänner vända”.
27

 Orden fullsatt, utsålt och många beskriver konsertpubliken som stor. Men 

Miedel skriver också att en av orkesterns målsättningar är att ”locka mer och mer folk till 

konsertlokalen”.
28

 Orden mer folk antyder att publiken bör bli större, utan att för den skull 

argumentera för att publiken är liten. 

Göran Norström uppskattar konsertpubliken till ”omkring 600 personer”.
29

 Med upp-

skattningen refererar han till alla människor som någonsin besöker konserter. Gävle Teater 

har cirka 400 platser.
30

 Uppskattningen är ett argument för den sekundära termen liten, men 

Norström etablerar inte en konflikt mellan liten och stor. Istället skriver han att ”vi betalar ju 

alla”.
31

 De orden handlar om skattebetalarna eller allmänheten, som placeras utanför klustret.  

Hans-Åke Johansson refererar till Norströms 600 personer, och undrar om Norström 

menar ”att exakt samma personer alltid går på konsert” med tanke på att människor ”i allmän-

het [har] ganska skiftande vanor”.
32

 Johansson skriver att ”orkestern spelar på andra platser, 

såväl inom som utom Gävle”.
33

 Dessa meningar är argument för den sekundära termen stor, 

och att nämna konsertbesökare utanför Gävle stärker stor i konflikten med liten. Johansson 

nämner också att ”Gävleborna” har ”den stora förmånen att ha tillgång till en egen orkester”.
34

 

Att diskutera Gävleborna är snarare att diskutera allmänheten än publiken, men ordet förmån 

                                                 
25

 Foss s. 368. 
26

 Stig Cedergren, "Orkesterföreningen och dess MÅLSÄTTNING", Gefle Dagblad, 1971-04-22. 
27

 Rainer Miedel, "RAINER MIEDEL svarar Stig Cedergren", Gefle Dagblad, 1971-04-26. 
28

 Miedel, 1971-04-26. 
29

 Göran Norström, "Symfoniorkestern - BEHÖVS DEN?", Gefle Dagblad, 1971-04-27. 
30

 Monk, 2011, s. 65. 
31

 Norström, 1971-04-27. 
32

 Hans-Åke Johansson, "NORSTRÖM - VAD MENAR DU?", Gefle Dagblad, 1971-05-05. 
33

 Johansson, 1971-05-05. 
34

 Johansson, 1971-05-05. 



 

 

8 

 

implicerar att allmänheten kan vara konsertbesökare. Allmänheten används implicit som ett 

argument för den sekundära termen stor. Det händer också i Margaret E. Wests påstående 

”tänk så underbart för oss här i Gävle”.
35

 Ingrid Schierer-Anderzén skriver om ”Gävle invå-

nare” och ”den runtom boende befolkningen”, som hon anser gagnas av orkestern.
36

  

West skriver också att ”ökningen av biljettförsäljningen” visar att ”konserterna är popu-

lära”, och menar att ”konserterna är välfyllda”.
37

 Dessa påståenden är ytterligare argument för 

den sekundära termen stor. 

I sitt andra inlägg menar Norström att ”600 personer är säkert högt räknat” och att ”[d]e 

flesta människor i det här länet har med all sannolikhet inte hört Gävlesymfonikerna, är inte 

intresserade”.
 38

 Han argumenterar återigen för den sekundära termen liten.  

Lars-Olof Engström menar att ”det är fullt hus vid så gott som alla konserter”, ett argu-

ment för den sekundära termen stor.
39

  

Svenerik Damms skriver att i Ljusdal besökte ”450 personer” den senaste konserten, 

trots att ”[s]iffran tidigare hållit sig omkring 80”.
40

 Damm skriver också att ”åhörarantalet 

rakat kraftigt i höjden”.
41

 Dessa meningar argumenterar för den sekundära termen stor, och 

liksom hos Johansson används konsertpubliken utanför Gävle för att stärka argumentationen. 

Viktor Lius, som är violinist i orkestern, påpekar i debattens sista inlägg att många ”ofta 

[får] gå hem på grund av brist på platser”, med kommentaren ”öka istället antalet teaterkon-

serter eller bygg ett konserthus så att hela ’klicken’ får plats”, och att ”publiken har strömmat 

till i allt större omfattning”.
42

 Dessa meningar är argument för att publiken är stor. Lius skri-

ver också: ”Kulturella verksamheter av olika slag omfattas ännu så länge av en minoritet av 

hela befolkningen och kostar alltid pengar”.
43

 Ordet minoritet påminner om den sekundära 

termen liten, men ställs inte i konflikt med stor. Detta är unikt i denna debatt, men kommer att 

få större betydelse i jämförelse med de senare. Ordet klick förekommer som en sekundär term 

hos andra debattörer, vilket jag ska presentera senare. 

                                                 
35

 Margaret E. West, "KOMPLIMANG TILL GÄVLE", Gefle Dagblad, 1971-05-05. 
36

 Ingrid Schierer-Anderzén, "UTAN MUSIK EN DÖD STAD", Gefle Dagblad, 1971-05-05. 
37

 West, 1971-05-05. 
38

 Göran Norström, "Åk ut med symfonimusik till människors miljöer - ta med dragspelare!", Gefle Dagblad, 

1971-05-08. 
39

 Lars-Olof Engström, "Jag beklagar, herr Cedergren!", Gefle Dagblad, 1971-05-13. 
40

 Svenerik Damm, "Vi 'på landet'", Gefle Dagblad, 1971-05-13. 
41

 Damm, 1971-05-13. 
42

 Viktor Lius, "Orkesteranslagen måste öka", Gefle Dagblad, 1971-05-19. 
43

 Lius, 1971-05-19. 
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Exklusiv – många och konsertupplevelse 

Cedergren skriver i det inledande inlägget om ”den ganska lilla och exklusiva grupp av ge-

nommusikaliska konsertbesökare som finns i Gävle”.
44

 Den sekundära termen exklusiv an-

vänds här för att beskriva en grupp i konsertpubliken som är genommusikalisk, och säger 

ingenting om publiken som helhet. 

 Miedel citerar Cedergrens ord, och kommenterar dem med ”nämligen våra sköna kon-

sertbesökare”.
 45

 Miedel gör en poäng av att kalla hela publiken genommusikalisk, som för 

med sig att exklusiv här beskriver hela konsertpubliken. 

Norström tar fasta på både Cedergrens och Miedels användande av termen, när han 

ifrågasätter att ”en klick människor som anser sig ha en exklusiv musiksmak ska få den till-

godosedd med kommunala medel”.
 46

 Här ställs exklusiv i konflikt med orden kommunala 

medel, som har att göra med allmänheten. Återigen placerar Norström allmänheten utanför 

publiken, i konflikt med nyckeltermen och hela klustret. 

Gerd Flodin kallar sig ”vanlig konsertbesökare” och citerar Cedergren angående lilla 

exklusiva grupp genommusikaliska konsertbesökare, som hon ställer mot ”alla andra konsert-

besökare”.
47

 Hon nämner också ”vi alla musikvänner”.
48

 Flodin vänder sig inte emot att det 

finns en exklusiv grupp, men orden vanlig och alla implicerar att många olika grupper besö-

ker konserterna, och många är en sekundär term som framför allt blir aktuell i konflikt med 

klick. Jag ska redogöra för dem båda under nästa rubrik. 

Anne-Maia Ehne citerar Cedergren angående exklusiv grupp och Norström angående 

exklusiv musiksmak, och menar sig ha ”svårt att tro att någon enda av publiken känner sig 

särskilt exklusiv”.
49

 Ehne talar om konsertpubliken i första person pluralis (som ”vi” och 

”oss) och menar att ”[v]i går dit för att lyssna på god musik”, att ”vi tycker det är roligt, för att 

vi vet att vi varje gång blir flera musikaliska erfarenheter rikare”, eftersom konserterna inne-

bär möjligheten att ”lära oss lyssna efter ett återkommande tema eller motiv”.
50

 Konsertupp-

levelse blir också en sekundär term. Ehne fokuserar sin argumentation på att publiken inte 

besöker konserterna för att få känna sig exklusiv utan för konsertupplevelsens skull, varför 

den sekundära termen konsertupplevelse står i konflikt med exklusiv. 

                                                 
44

 Cedergren, 1971-04-22.  
45

 Miedel, 1971-04-26. 
46

 Norström, 1971-04-27. 
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 Gerd Flodin, "DEBATTEN OM ORKESTERN", Gefle Dagblad, 1971-04-28.  
48

 Flodin, 1971-04-28. 
49
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50
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Att Ehne använder första person pluralis innebär att hennes fråga om ”vi alls [skall] 

värna om och försöka föra vidare den kultur vi ärvt” kommer in i klustrets utkant.
51

 Hon skri-

ver att ”kultur omfattar mycket” men att hon tänker på ”de sköna konsterna”.
52

 På Klockar 

Linders skala finns Ehnes användande av termen ”kultur” mycket nära den tradition-

ella/estetiska polen.
53

 Detta eftersom Ehne talar om konstformer. 

West citerar Cedergrens om lilla exklusiva grupp genommusikaliska konsertbesökare, 

och menar att ”publikens attityd till konserterna” är ”entusiastisk”.
 54

  Också hos West ställs 

den sekundära termen konsertupplevelse i konflikt med exklusiv. 

Johansson citerar Norström angående att anse sig ha exklusiv smak, och menar att det är 

”en otrolig nedvärdering av konsertpubliken”.
55

 Liksom Miedel menar Johansson att hela 

publiken har god musiksmak, men här ställs exklusiv i konflikt med nyckeltermen publik. 

Klick - många 

Som tidigare nämnt ifrågasätter Norström att ”en klick människor som anser sig ha en exklu-

siv musiksmak ska få den tillgodosedd med kommunala medel”.
 56

 Här ställs den sekundära 

termen klick, liksom exklusiv, i konflikt med termen allmänhet som finns utanför klustret. 

Norström utvecklar sin beskrivning av klicken, och skriver att de som ingår i den ”bänkar sig 

festklädda på teatern som traditionen bjuder”, och kallar dem ”den välklädda skaran”.
57

 Till 

den sekundära termen klick kopplar Norström orden finklädd, traditionsbunden och högfärdig, 

det sistnämnda eftersom han skriver att publiken ”anser sig” ha exklusiv musiksmak. Nor-

ström skriver också att orkestern ”kan underhålla en bredare publik” och att ”så många som 

möjligt borde få ta del av” orkestern.
58

 Många är en sekundär term i det här klustret som står i 

konflikt med klick. I Norströms inlägg står både många och allmänhet utanför klustret, i kon-

flikt med nyckeltermen publik, eftersom han menar att bara en klick besöker konserterna.  

Ehne vänder sig till Norström och Cedergren, och skriver att ”[n]i behöver inte alls ta på 

er festkläder”.
59

 Hon placerar ordet festkläder utanför klustret, så att det står i konflikt med 

konsertpubliken istället för att beskriva den. Norström använde orden välklädd och festklädda 

som en del av den sekundära termen klick, och i Ehnes inlägg blir effekten att klick nästan står 
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i konflikt med nyckeltermen och därmed inte ingår i publiken, men eftersom hon enbart foku-

serar på kläderna täcker inte konflikten hela den sekundära termen klick.    

Johansson gör likadant, när han citerar Norström angående att bänka sig festklädda på 

teatern och ifrågasätter vad det är ”för fel i om en del av publiken råkar vara finklädd”.
 60

  

Johansson tillägger att det på konserterna förekommer ”de mest skiftande sätt att klä sig”.
61

 

De sistnämnda orden implicerar att många olika människor besöker konserterna, och olika 

människor är ord som kopplas till den sekundära termen många. 

Bertil Palm skriver att orkesterns verksamhet gör ”många människor, unga som gamla, 

gladare, öppnade och tror jag även på längre sikt till bättre samhällsmedlemmar”.
62

 På ett sätt 

fungerar meningen som ett argument för att många olika människor besöker konserterna, vil-

ket stärker denna sekundära term i konflikten med klick. Ur en annan synvinkel beskriver den 

effekter som konsertbesök har på publiken vilket är unikt i detta kluster. 

West skriver om ”många människor”, ”oss här i Gävle” och ”unga föräldrar”.
63

 Alla 

dessa är argument för den sekundära termen många, där orden unga föräldrar implicerar att 

många olika grupper, snarare än många olika människor, besöker konserterna. 

Norström skriver i sitt andra inlägg om en ”klick, för en sådan är det”, och ”klicken som 

jag symboliskt kallar festklädd”.
64

 I inläggets början placerar han, precis som i sitt förra in-

lägg, klick i konflikt med termen allmänhet som finns utanför klustret. Senare i inlägget skri-

ver Norström att ”konsertpubliken vill höra de stora, kända verken”, men att ”klicken […] 

nöjer sig med den här kompromissen”, där kompromissen syftar till den orkesterförstärkning 

som måste beställas in när orkestern ska framföra vissa verk.
65

 Här betecknar klick en del av 

konsertpubliken istället för hela, men diskussionen om kompromissen antyder att klicken har 

makt över konserternas utformning. 

Damm skriver följande: 

 

[I] sin bedömning av oss, den lilla ”klick” av Gävleorkesterns supporter, som bl.a. undertecknad 

tillhör, och som hr. N [Norström, min anm.] uppskattar till 600 personer, måste ha tappat en nolla 

[sic!].
66

 

 

Han ställer klick mot den sekundära termen stor istället för många, vilket han är ensam om.
67
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Norström nämner i sitt sista inlägg i debatten att ”finkulturens elit här i Gävle har befäst 

sin ställning”.
68

 Orden finkulturens elit påminner om de ord som Norström kopplade till den 

sekundära termen klick: att den är välklädd, har makt över konserterna, är traditionsbunden 

och så vidare. Här i debattens slutskede blir den sekundära termen klick en av betydelserna i 

den sekundära termen kulturelit. Norström menar att han ”velat föra fram en folklig idéde-

batt”.
69

  Ordet folklig påminner om den sekundära termen många och står i konflikt med kul-

turelit. I Anders Frenanders avsnitt om de politiska och ideologiska vågorna under perioden 

1969-1978, konstaterar han: ”Det var utan tvekan så, att de vänsterintellektuella befann sig på 

offensiven i den offentliga ideologisk-politiska debatten”.
70

 ”Vänsterns problemformulerings-

privilegium” är rubriken på detta kapitel i Frenanders bok.
71

 Norströms driver vänsterfrågor 

på ett offensivt sätt: i debattartiklarna utvecklar han problem från andra inlägg och belyser 

nya. När hans första inlägg publicerades glömdes Cedergrens frågor om ekonomi och mål-

sättning i princip bort. Frenanders ord stämmer mycket väl överens med debatten 1971. 

På Klockar Linders skala är ordet finkultur svårt att placera.
72

 Hon skriver om två defi-

nitioner som finns i ordet finkultur: konst som uppnår en viss standard och har en viss intel-

lektuell nivå (den traditionella/estetiska polen på skalan), samt en del av den kultur som kon-

sumeras av en elit i samhället (den sociologiska/anropologiska).
73

 I Norströms inlägg hamnar 

ordet finkultur nära den traditionella/estetiska polen om det ses för sig själv, men det blir 

också en del av den sekundära termen kulturelit som beskriver en samhällselit och finns vid 

den sociologiska/antropologiska polen. 

Lius anser att ”[p]ubliken i en stad med en professionell orkester” har rätt att höra stora 

verk ”i acceptabla framföranden” och att en anpassning av repertoaren efter orkesterns storlek 

”snart [skulle] jaga all publik på flykten”.
74

 Här placeras ordet makt hos konsertpubliken.  

Orden kulturella verksamheter finns nära den traditionella/estetiska polen på Klockar 

Linders skala, eftersom den refererar till konstärliga verksamheter.
75

  

Lius skriver också om ”skolungdomar, patienterna på sjukhus och ålderdomshem och 

den övriga publiken”, och ifrågasätter om Norström räknar dem ”till finkulturens elit”, ef-
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tersom orkestern spelar ”för dem för allmänna medel”.
76

 Här aktualiseras den sekundära ter-

men kulturelit istället för klick. Den ställs i konflikt med andra grupper som lyssnar till kon-

serterna. Lius skriver om ”den musikintresserade allmänheten” och att orkestern ”ökar Gävles 

attraktivitet för folk att bosätta sig här”, en argumentation som är unik för denna debatt.
77

  

Diskussion 

Det var bara Norström och Cedergren som argumenterade för de sekundära termerna liten, 

exklusiv och klick i debatten 1971. Betydligt fler ville koppla samman nyckeltermen publik 

med de sekundära termerna stor och många, och påstå att publiken var en verkan av den kon-

sertupplevelse som orkestern erbjöd. Men rubriken på Cedergrens inlägg var ”Orkesterför-

eningen och dess MÅLSÄTTNING” och Norströms första inlägg, som fick stort inflytande 

över debattens utveckling, hade rubriken ”Symfoniorkestern – BEHÖVS DEN”. Att påstå att 

publiken är liten, exklusiv och en klick 1971 var att ifrågasätta orkesterns funktion, eller till 

och med dess existensberättigande. De som argumenterade för orkesterns existensberättigande 

belyste en stor publik bestående av många olika människor. Den sekundära termen många 

kopplades ibland till olika människor, ibland till olika grupper. I båda fallen fungerade den på 

samma sätt, i konflikt med den sekundära termen klick. Många användes i några fall i konflikt 

med den sekundära termen exklusiv, och det liknade konflikten mellan många och klick. Att 

jag inte har kallat ordet ”allmänhet” för en term beror på att det när det ingick i klustret kopp-

lades till den sekundära termen stor. 

Kulturbegreppet, när det förekom, var till en början traditionellt/estetiskt, och användes 

för att diskutera konst. Men när den sekundära termen klick mot debattens slut uppgick i den 

sekundära termen kulturelit, var det istället en elit i samhället som diskuterades och då använ-

des ett sociologiskt/antropologiskt kulturbegrepp. De sekundära termerna smal, klick och kul-

turelit fanns mycket nära varandra i klustret. Att påstå att orkestern riktar sig till en sådan 

publik var också att ifrågasätta orkesterns existensberättigande. De som argumenterade för 

orkesterns existensberättigande, argumenterade för att klick, eller ord som kopplats till klick, 

inte hörde hemma i klustret. Min undersökning bekräftar att vänsterns problemformulerings-

privilegium gällde i debatten om Gävle Symfoniorkester 1971, men det är noterbart att de 

problem som formulerades av en vänsterintellektuell skribent fick starka mothugg. 
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Debatten 1993-1994 

Vid årsskiftet 1993-94 bestod orkestern sedan ett år tillbaka av 52 musiker.
78

 Man repeterade 

på Norra skolan och gav konserter på Gävle Teater. Sedan 1983 fanns föreningen Gävle Sym-

foniorkesters vänner vars uppgift var att verka för orkesterns och publikens intressen.
79

  

Debatten om ett konserthus hade pågått under en lång tid, men i slutet av 1993 intensifi-

erades den efter att kommunen föreslagit byggnadsplatser för ett ”Musikens hus”. Följande 

skribenter använde nyckeltermen och argumenterade för eller använde de sekundära termerna 

som jag fokuserat på: Från Arbetarbladet skribenterna Kennet Lutti och Lennart Lundkvist 

samt kulturredaktören Karin Månsson. Kommunpolitikerna Niels Hebert, Alf Uddholm och 

Håkan Vestlund. Kulturnämndsledarmoten Håkan Larsson. Lars Beckman och Jan Grenholt 

som var politiskt aktiva på något sätt, fem medlemmar i SSU samt ordföranden i Gävle Sym-

foniorkesterns vänner Lars Aarflot. Privatpersonerna Gustaf Haglund och signaturen ”Mu-

sikälskare” som poängterade att de brukade besöka konserterna. Privatpersonerna Ronny 

Fredriksson, Morimer Marano, Lars-Gunnar Nyman och signaturerna ”GIT” och ”Optimist” 

som inte angav att de brukade besöka konserterna. Intervjuer av Månsson med kyrkoherden 

Stefan Nilsson och symfonikerna Gordon Hunt och Owain Arwel Hughes är också en del av 

debatten. 

Publik 

Nyckeltermen publik användes inte lika frekvent 1993-94 som den gjorde 1971, men den de-

finieras på många sätt och uppnår en intensitet. Användningarna av de sekundära termerna 

smal och elit liknar varandra, och de ställs i konflikt med bred respektive allmänhet. Den se-

kundära termen stor står inte i direkt konflikt med någon annan sekundär term. 

Smal och elit – bred och allmänhet 

I debattens inledande inlägg skriver Karin Månsson att orkestern när den ”var ung” brukade 

”arrangera folkkonserter i Sjömanskyrkan” och bjuda ”den fina publiken på gästartister från 

Stockholm”.
80

 Motsättningen mellan orden folk och fin placerar hon i det förflutna. Hon me-

nar att ”[p]ubliken på symfoni-konserterna är inte homogen – om nu någon trodde det”.
81

 Or-

den ”inte homogen” implicerar att det finns en bredd i publiken. Det påminner om den sekun-
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dära termen många från 1971, men eftersom några debattörer använder ordet bred i debatten 

1993-94 blir bred en sekundär term i detta kluster. 

Signaturen ”Musikälskare” ställer två frågor: ”Hur stor del av befolkningen är i ound-

gängligt behov av ett Musikens hus” och ”[k]an de inte få bra musik på hemmaplan”.
82

 Dessa 

meningar antyder att publiken är smal, en sekundär term som står i konflikt med bred. 

Ronny Fredrikssons inlägg handlar om husets placering, och han påpekar att en av de 

föreslagna platserna ligger nära ”de välbeställda stadsdelarna Villastaden och Vallbacken”.
83

 

Här antyds att välbeställda ingår i publiken och ordet fungerar som en sekundär term i sig, 

som inte argumenterar för någon av de sekundära termerna bred eller smal. Som sekundär 

term förekommer välbeställda bara hos Fredriksson och är i sig ointressant för klustret, men 

liknande ord kommer senare att ingå i viktigare sekundära termer.   

Lars-Gunnar Nyman menar att det är ”politikerna och överklassen som vill ha ett nytt 

skrytbygge som de kan gå och lyssna på så kallad fin kultur i”.
84

 Han nämner också ”’kulture-

liten’”.
85

 I kontrast till dem nämner han ”den vanliga människan” och ”majoriteten av Gävle-

borna, och menar att ” vanligt folk är nog mest förvånade över att det nu finns pengar”.
 86

 De 

sekundära termerna bred och smal aktualiseras här genom att de som inte ingår i publiken 

påstås vara i majoritet, vilket innebär att publiken i sig är i minoritet. Men i Nymans inlägg 

introduceras två nya sekundära termer: elit och allmänhet. Elit kopplas till orden kulturelit, 

politiker och överklass, och att ha makt över pengar. Allmänhet kopplas till vanligt folk, ma-

joritet och den vanliga människan, som inte har makt över pengar, och allmänhet placeras 

utanför klustret, i konflikt med nyckeltermen publik. Att ordet pengar kopplas så tätt till elit 

innebär att Fredrikssons sekundära term välbeställda involveras i den sekundära termen elit.  

Lars Beckman och Jan Grenholt nämner ”kulturmaffian bland dagens politiker”, där 

”åldersrepresentationen är för hög”, eftersom de flesta ”som är intresserade av Musikens hus”, 

tillhör ”40-talisterna”.
87

 Som motsats till dessa ställs ”vi som tillhör den yngre generationen”, 

”våra skattepengar” och ”invånarna i Gävle”.
88

 Här kopplas den sekundära termen elit till 

kulturmaffia, politiker och hög ålder. Allmänhet kopplas till invånarna i Gävle, skattepengar 

och yngre. Här liksom hos Nyman har elit makt över pengar, och allmänhet anses inte ingå i 

publiken och står därmed utanför klustret. 
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I ett inlägg skrivet av fem medlemmar i SSU ställs ”grupper som ej ligger åt det symfo-

niska hållet” mot ”den minimala klick medborgare som går under beteckningen ’finkulturella 

konsumenter’”.
89

 Orden minimala klick och finkulturella argumenterar för den sekundära 

termen elit, och genom ordet minimal blir användningen av elit lik användningen av den se-

kundära termen smal.  

Orden ”kulturelit”, ”kulturmaffia” och ”finkulturens elit” som förekommit i de tre ovan 

nämnda inläggen finns alla nära den sociologisk/antropologiska polen på Klockar Linders 

skala.
90

 Det finns visserligen en koppling mellan dem och symfoniorkesterns musik, men de 

beskriver inte alls konsten i sig. Istället beskriver de en grupp människor, samhällets elit. 

Lars Aarflot, ordförande i Gävle Symfoniorkesters vänner, skriver att Musikens hus kan 

locka ”folk av alla slag” och ”människor i aktiv ålder”, samt att det finns ett ”stort intresse”.
91

 

Detta är argument för den sekundära termen bred. Senare i inlägget skriver han om orkestern. 

Där presenterar han vänföreningens vision ”att Gävle är en kulturstad som lockar till sig kun-

niga människor att slå sig ned här”.
92

 Ordet kulturstad är svårt att placera på Klockar Linders 

skala mellan traditionellt/estetiskt och sociologiskt/antropologiskt kulturbegrepp, men den 

verkar referera till att Gävle ska ha många konstnärliga aktiviteter och finns i så fall nära den 

förstnämnda polen.
93

 Det är oklart om Aarflots ”kunniga människor” kopplas till någon av de 

sekundära termerna smal och elit. Tydligt är att han inte argumenterar för att orkesterns 

publik är bred, utan för att Musikens hus kan få en bred publik. 

Signaturen GIT skriver att orkestern når ”ut till hela länet, skolor och annat”.
94

 Detta 

påstående implicerar att orkesterns publik är bred, vilket bara Månsson har gjort tidigare. 

I en intervju av Månsson med kyrkoherden Stefan Nilsson, som tillfrågas eftersom hans 

kyrka ligger mycket nära en av de föreslagna byggnadsplatserna, säger Nilsson att ”Gävle är i 

stort behov av en större profan samlingslokal”.
95

 Påståendet implicerar att huset kan locka en 

bred publik.  

Håkan Larsson, ledarmot i kulturnämnden, vill inte att Musikens hus ska bli en ”tum-

melplats för kultureliten, vilka har råd att betala för sig”, där ”doften av hermelin och mink 

skrämmer bort den allt mer växande musikrörelsen”.
96

 Den sekundära termen elit kopplas här 
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till lyxig klädsel och pengar, och en bred publik kopplas till den växande musikrörelsen. Lars-

son skriver också att kulturnämnden ”avvisar ett dyrt Musikens hus med utrymme för smal 

verksamhet” och ”föredrar ett Musikens hus med utrymme för bred verksamhet”.
97

 I inlägget 

används de sekundära termerna elit och smal på liknande sätt, och båda ställs i konflikt med 

den sekundära termen bred. 

  Niels Hebert skriver att ”Musikens hus är till för alla”.
98

 Detta är ett argument för den 

sekundära termen bred, men Hebert argumenterar betydligt utförligare med sekundära termer 

som ingår i klustret kring nyckeltermen kultur. 

Stor 

Morimer Marano diskuterar placeringen av Musikens hus, och jämför med Sundsvall: 

”Där ligger Tonhallen inte alls i centrum och drar i alla fall fullt hus vid arrangemangen 

där”.
99

 Orden fullt hus visar att en stor publik är önskvärd, och stor som sekundär term före-

kommer i några debattinlägg.  

Gustaf Haglund diskuterar också Tonhallen i Sundsvall, och menar att den har ”en 

enorm dragningskraft”, att det är ” fullsatt vid konserter och andra arrangemang”.
100

 Också 

här anges den sekundära termen stor som önskvärd i publikklustret. Varken Maranos eller 

Haglunds användande av de sekundära termerna säger något om orkesterns innevarande 

publik, eftersom de enbart diskuterar Musikens hus potentiella publik.  

Aarflot skriver om ett ”stort intresse” för musik.
101

 Förutom att påståendet, som tidigare 

nämnt, fungerar som argument för den sekundära termen bred, argumenterar det också för att 

Musikens hus kan få en stor publik. 

I en intervju av Månsson med musikerna Gordon Hunt och Owain Arwel Hughes disku-

teras att konserterna på teatern och i tillfälliga lokaler innebär ”en nonchalans som också går 

ut över konsertpubliken”, men att ”en tilltalande lokal […] lockar till sig publik”.
102

 Ordet 

lockar implicerar dels att den sekundära termen stor är önskvärd, men också att den befintliga 

publiken är liten. Som sekundär term i debatten 1971 är liten omdiskuterad, men i 1993-94 

förekommer den bara implicit i detta inlägg. 
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Diskussion 

I publikklustret 1993-94 är det många som argumenterar för de sekundära termerna stor 

och bred, liksom många 1971 argumenterade för att publiken var stor och innehöll många 

olika människor. En viktig skillnad är att bara två debattörer implicerar att orkesterpubliken är 

bred, medan betydligt fler argumenterar explicit för att Musikens hus kan få stor och bred 

publik. De flesta debattörer är överens om att orkestern lockar en smal publik. De sekundära 

termerna smal och elit, som påminner om liten och klick från 1971, förekommer hos många 

debattörer. Orden som hör till termerna (till exempel kulturelit, överklass, lyxiga kläder, poli-

tiker och pengar) är lika de ord som Norström kopplade till de sekundära termerna klick och 

sedermera kulturelit 1971 (till exempel välklädda, makt och tradition). Under debatten 1971 

övergav Norström idén om att klick beskrev hela konsertpubliken, men 1993-94 är sådan ar-

gumentation vanlig debatten igenom. När den sekundära termen elit ställs i konflikt med den 

sekundära termen allmänhet, framställs ofta eliten som en minoritet av allmänheten. Allmän-

het kopplas till ord som vanlig, Gävlebor och majoritet. Flera debattörer gör en poäng av 

koppla makt och pengar till elit, och inte till allmänhet trots att de markerar att allmänheten är 

i majoritet. Här vill jag återkomma till Frenanders ”Vänsterns problemformuleringsprivile-

gium”.
103

 Att de frågor som Norström drev 1971 återkommer 1993-94, och att flera argumen-

terar för dem, pekar på att problemformuleringsprivilegiet fortfarande tillhör vänstern i debat-

ten 1993-94. Musikens hus existensberättigande, inte orkesterns, mäts 1993-94 mot hur stor 

och bred publik det kommer att locka. Månssons ”inte homogen” kommer att bli viktiga i 

jämförelse med de andra debatterna. 

I publikdiskussionen aktualiseras kulturbegrepp som hamnar vid den antropolo-

gisk/sociologiska polen på Klockar Linders skala, och då alltid i diskussioner om den sekun-

dära termen kulturelit. För bättre utreda hur kulturbegreppet används 1993-94 är det dags att 

fortsätta till klustret där ”kultur” är nyckelterm. 

Kultur 

Nyckeltermen kultur används i debatten som helhet används den med ganska låg frekvens, 

men i de inlägg där den förekommer är frekvensen högre och man definierar termen på olika 

sätt, ibland känslomässigt, vilket innebär att den används med intensitet. De sekundära ter-

merna lönsamhet, välfärd och egenvärde får stort utrymme. Att rubriken inte är uppställd för 

att visa en konflikt, beror på att konflikterna mellan termerna ser olika ut hos olika debattörer. 
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Lönsamhet, välfärd och egenvärde 

Månsson menar i debattens inledande inlägg att politikerna i kommunen använder ”begrepp 

som finkultur och fulkultur och hänför automatiskt konstmusiken till det förstnämnda”.
104

 

Hon utvecklar detta med att ”[d]et ena är mindre hedervärt än det andra, och ingetdera får 

kosta mer än nålpengar”.
105

 Ordet nålpengar belyser en stor fråga i debatten, om ekonomi. 

Själv menar Månsson att ”[k]onsten har en alldeles egen sprängraft, som går utöver ideologier 

och trender”, och hon menar att det är ”därför även månghundraåriga konstverk […] än idag 

förmår engagera en publik”.
106

 Orden sprängkraft och engagemang belyser kulturens egen-

värde. Egenvärde blir en sekundär term i detta kluster.  

Kulturbegreppet används i Månssons inlägg uteslutande i diskussioner om konstnärliga 

uttryck. Det finns mycket nära den traditionella/estetiska polen på Klockar Linders skala.
107

 

Månsson ifrågasätter orden fin- och fulkultur. Hon skriver om rockmusik, och menar att 

”kanske blir en del av den ’klassisk’ om hundra år, eftersom ”[k]ring den finns också en kul-

tur av gemensamt lyssnande”.
108

 Hon är ensam om att ifrågasätta konstens hierarkier 1993-94, 

men det blir intressant i jämförelse med nästa debatt. 

Aarflot menar att ”Gävle saknar ett riktigt attraktivt kulturhus där sång och musik i alla 

former kan bedrivas, där konst och andra medier kan exponeras”.
109

  Denna mening är ett ar-

gument för den sekundära termen egenvärde. Ordet kulturhus aktualiserar ett tradition-

ellt/estetiskt kulturbegrepp, eftersom Aarflot kopplar ordet till konstformer. 

Hebert menar att ”en offensiv kultursatsning får effekter långt utanför kommungrän-

sen”, och att ”satsade kulturkronor [ger] mycket god avkastning”.
110

 Denna lönsamhet kopp-

lar han till en jämförelse med ett konstmuseum i Finland som lockar många turister, och han 

nämner ”kulturens magi och dragningskraft” och att kultursatsningar ”får effekter långt utan-

för kommungränsen”.
111

 Alla dessa uttalanden är argument för kultursatsningars lönsamhet, 

vilket blir en sekundär term i detta kluster. Hebert utvecklar diskussionen om lönsamhet till 

att ”kulturupplevelser […] gynnar våra barn, våra gamla och alla andra Gävlebor”.
112

 Här 

antyds att en lönsam kultursatsning ökar välfärden, och även om välfärd inte direkt aktuali-

seras som sekundär term i detta inlägg, blir den viktigare i senare debattartiklar. Hebert forts-
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ätter att skriva om kulturupplevelser att ”det gynnar också våra grannar i andra kommuner och 

landsändar”, vilket han motiverar med följande: 

 

Livet blir innehållsrikare, tanken och känslorna spänstigare och självkännedomen ökar i takt med 

att inskränktheten i den egna kulturkretsen motverkas.
113

 

 

Här argumenterar han för den sekundära termen egenvärde, genom att räkna upp effekter av 

kulturupplevelser. Han skriver också att ”vi behöver kulturen – och kulturen behöver oss”.
114

 

Ordet behov kopplas till den sekundära termen egenvärde, som i Heberts inlägg inte placeras i 

konflikt med vare sig lönsamhet eller välfärd. Heberts kulturbegrepp ligger nära den tradit-

ionella/estetiska polen på Klockar Linders skala, eftersom han talar om konstformer och vad 

upplevelser av sådana får för effekter på människor och samhälle.
115

 

Arbetarbladets ledarskribent Kennet Lutti håller i sitt inlägg uttryckligen med Hebert, 

och menar att ”kulturinvesteringar nästan alltid är lönsamma” och att”[m]änniskors liv blir 

både rikare och meningsfullare med ett varierat och rikt kulturutbud”.
116

 Lutti argumenterar 

för båda de sekundära termerna lönsamhet och egenvärde, och de ställs inte i konflikt med 

varandra. Egenvärde kopplas här till rikare och meningsfullare liv. Liksom hos Hebert aktua-

liseras ett traditionellt/estetiskt kulturbegrepp. 

I intervjun av Månsson med kyrkoherden Nilsson nämns en ”samlad kulturpolitik”, 

”olika kulturinstitutioner (av vilka kyrkan är en)[sic!]”, samt ”kulturpolitiken i stort”. Nilsson 

anser att ett Musikens hus nära kyrkan vore att ”bädda för konkurrens” mellan kulturinstitut-

ionerna.
117

 Här framstår den sekundära termen egenvärde som självklar, och de sekundära 

termerna lönsamhet och välfärd förs inte på tal.  

Politikern Alf Uddholm menar att ”socialvård och skola måste självfallet gå före ett 

Musikens hus”, vilket han utvecklar med följande: ”Sine Cerere et Baccho friget Venus – 

’utan mat och dryck fryser kulturen bort’”.
118

 Orden socialvård, skola, mat och dryck påmin-

ner om och kan kopplas till den sekundära termen välfärd, som här står i konflikt med nyckel-

termen kultur därmed med hela klustret. 

Larsson skriver att kulturnämnden inte vill ”ställa kulturen mot övriga angelägna 

kommunåtaganden”, men att ”kultursatsningar kan väcka anstöt om det tenderar att bli mo-
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nument och prestigebyggen”.
119

 Först markeras den sekundära termen egenvärde utan att stå i 

konflikt med välfärd, men i det andra påståendet markeras att en konflikt kan uppstå om kul-

turen kostar allt för mycket pengar. När ordet kultur används i kontexten kulturpolitik, som 

hos Larsson, Uddholm och i intervjun med Nilsson, är det svårt att placera ordet på Klockar 

Linders skala.
120

 Ofta handlar det om konstnärliga uttryck, men hur mycket det handlar om 

livsvillkor är svårt att bedöma. Nilssons jämförelser med kyrkan antyder ett mer tradition-

ellt/estetiskt kulturbegrepp. 

Håkan Vestlund redogör för de politiska processerna som föreligger ett beslut om att 

bygga Musikens hus utan att använda nyckeltermen kultur, men rubriken ”[d]et får inte går ut 

över välfärden” stämmer väl överens med tesen och argumentationen i hans debattartikel.
121

 

Här står den sekundära termen välfärd i konflikt med nyckeltermen och därmed hela klustret. 

Hebert skriver i sitt andra inlägg att han inte ”[tror] på att ställa kultur mot skola och 

omsorg”, och att ”kultur är också välfärd”.
122

 Här finns den sekundära termen välfärd inne i 

klustret, inte i konflikt med nyckeltermen. Hebert skriver också att ”kulturjobb ger 2-3 andra 

jobb”, att ”[k]ultursatsningar drar till sig besökare”, att [k]ultursatsningar är viktiga när män-

niskor och företag ska välja vart de vill flytta” samt ”det är faktiskt lönsamt”.
123

 Orden jobb, 

besökare och flytta är alla argument för den sekundära termen lönsam. Hebert nämner också 

att ”[k]ultur ger staden identitet”, och där är det oklart om han talar om egenvärde eller lön-

samhet. Kulturbegreppet som Hebert använder är traditionellt/estetiskt: det handlar om konst-

upplevelser och konstnärliga aktiviteter. 

I intervjun med symfonikerna Arwel Hughes och Hunt av Månsson står det att ett kon-

serthus gagnar ”inte bara musiklivet utan även det sociala och kulturella livet”.
124

 Här tas den 

sekundära termen egenvärde upp, men också andra icke-ekonomiska värden. När orden musik 

och social ställs upp som någon annat än kultur, handlar det varken om ett tradition-

ellt/estetiskt eller sociologiskt/antropologiskt kulturbegrepp eftersom både livsvillkor och en 

konstform utesluts. Kulturbegreppet får liknande definitionsproblem i påståendet att ett ”kon-

serthus fungerar ofta som ett kulturellt centrum, det drar till sig människor och fler aktiviteter 

än konserterna”.
125

 Problemet med att definiera kulturbegreppet kan ha att göra med att Måns-

son, Hunt och Arwel-Hughes alla kommer till tals i texten. Det är alltid svårt att skilja inter-
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vjusvar från Månssons egna påståenden i hennes intervjuer. Kroon efterfrågar i sin avhandling 

självreflektion när journalister skriver ”vanliga” artiklar som en del i en debatt.
126

 Ett förslag 

hon ger på hur självreflektionen kan förbättras, är att inte avfärda semantiken, det vill säga att 

journalisten bör vara uppmärksam på vad som händer med citat när de lyfts ur sitt samman-

hang.
127

 Det påminner om den sammanblandning av svar och brödtext som sker i Månssons 

intervjuer. För klustret i sig innebär detta inte några problem, eftersom det inte påverkar tex-

tens inverkan på sekundära termer, men när ordet kultur förekommer blir det problem att de-

finiera vilket kulturbegrepp som används, när citat är tagna ur sitt sammanhang. 

Diskussion 

De sekundära termerna egenvärde, lönsamhet och välfärd handlar om olika värden. De 

ekonomiska värdena blir viktiga i debatten eftersom ett Musikens hus är en stor utgift för 

kommunen. Några debattörer placerar alla de tre sekundära termerna i klustren samtidigt, och 

argumenterar för att nyckeltermen kultur innefattar alla dessa värden. Det påminner om hur 

vissa debattörer 1971 placerade ordet allmänhet utanför klustret, medan andra använde det för 

att argumentera för den sekundära termen stor. De vanligaste i debatten 1993-94 är att an-

vända välfärd på ett sätt som gör att den står i konflikt med nyckeltermen kultur. Några debat-

törer argumenterar endast för kulturens egenvärde. 

På Klockar Linders skala är det i debatten 1993-94 vanligt att ett traditionellt/estetiskt 

kulturbegrepp används: man syftar till konstnärlig aktivitet när man diskuterar kultur. Det är 

ofta svårt att placera kulturbegreppet i inlägg där kulturpolitik diskuteras, men i flera fall ver-

kar det handla främst om konstnärliga aktiviteter. I publikklustret var ett sociolo-

giskt/antropologiskt kulturbegrepp vanligt, och i kulturklustret var det traditionella/estetiska 

vanligare. Det är rimligt med tanke på nyckeltermerna, men det är samtidigt anmärkningsvärt 

att det sociologisk/antropologiska kulturbegreppet i så hög utsträckning aktualiseras i sam-

band med ordet kulturelit, och så lite i samband med livsvillkor i allmänhet när ordet kultur 

används så mycket i debatten. 

Debatten 2010 

2010 bestod orkestern av 52 musiker, som repeterade och framträdde på Gävle Konserthus i 

Kvarnparken. Föreningen Gävle Symfoniorkesters vänner verkade fortfarande. 
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Debatten handlade från början om orkesterns repertoar, men frågan om publiken fick 

också stort utrymme. Musikskribenten Camilla Dal, konserthuschef Beryl Lunder, den pens-

ionerade musikern Gunnar Colding, Birgitta Zetmann som satt i programrådet samt Barbro 

Holmberg, ordförande i Gävle Symfoniorkesters vänner, deltog i debatten. Margit Kinander 

och Rurik Löfmark skrev som privatpersoner, men poängterade att de ofta besökte konserter.  

Ett fåtal debattinlägg utesluts på grund av att de inte innehåller nyckeltermen eller de 

sekundära termerna jag fokuserar på, men dessa är skrivna av debattörer som finns represente-

rade genom sina andra debattartiklar. 

Publik 

Nyckeltermen publik används mycket frekvent i debatten, och det finns en känslomässig in-

tensitet speciellt i diskussioner om grupper inom konsertpubliken. De sekundära termerna 

traditionalister och modernsiter ställs ofta i konflikt, vilket också de sekundära termerna 

äldre och unga gör. Dessa fyra sekundära termer har också ett visst utbyte sinsemellan. De 

sekundära termerna ökning och konstant står i konflikt med varandra. I debatten är det främst 

konsertpubliken som tas upp, med mycket få jämförelser med utomstående grupper. 

Modernister – traditionalister 

Gunnar Colding skriver i sitt första inlägg att ”det är vänsterintellektuella inom kulturen som 

tillskansat sig tolkningsföreträde”, när han talar om vilka människor som föredrar modernist-

isk musik.
128

  Han kallar dem också ”en minoritet vilsna och politiskt korrekta kulturnördar ” 

och liknar dem vid ”tungomålstalande i extas” och ”’troende’”.
129

 Colding kallar de som före-

drar traditionell orkestermusik för ”en kunnig abonnemangspublik”, ”ojävig publik” och 

”’äkta’ betalande publik”.
130

 Han delar publiken i två grupper, som är sekundära termer i detta 

kluster: modernister och traditionalister.  

Camilla Dal skriver om ”en publik som uppskattar ett blandat konsertprogram” och ”oss 

som gillar modernistisk och nutida musik”
131

. De som föredrar ”traditionell orkestermusik”, 

kallar hon ”Kinanders generationskamrater”.
132

 Den sekundära termen traditionalister kopp-

las här till en äldre publik.
133

 Dals argumentation passar inte riktigt in i den sekundära termen 
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modernister, eftersom hon räknar upp flera olika musiksmaker. Detta får effekten att de som 

ingår i den sekundära termen traditionalister inte verkar utgöra en majoritet. 

Rurik Löfmark nämner grupperna ”traditionalister och modernister”, och att ”den klas-

siska musiken är mer känd av den givna publiken”.
134

 Orden den givna publiken kopplas till 

sekundära termen traditionalister, så att modernister framstår som den mindre gruppen.  

Dal skriver sent i debatten att ”[h]ögljudda skönandar har ondgjort sig över modernist-

iska, samtida och okända inslag i konserterna.
135

 Ordet skönandar utvecklar hon med ”en kon-

servativ och ängslig abonnemangspublik som inte vill bli störd av något som skorrar”.
136

 Ge-

nom musiksmaken hör ordet skönandar till den sekundära termen traditionalister. Som tidi-

gare placerar Dal inte övriga musiksmaker i en grupp, utan skriver istället om personer ”som 

gillar modernistisk eller postmodernistisk orkestermusik”, ”som är nyfiken på samtida musik” 

och har ”smak för mer äventyrliga och våghalsiga (läs stimulerande och fantasieggande) kon-

stellationer[sic!]”.
137

 Det får precis som tidigare effekten att den sekundära termen tradition-

alister inte kan kopplas till ordet majoritet. 

Colding skriver i ett andra debattinlägg om ”75-åriga tanter med estetiska preferen-

ser”.
138

 I ett tidigare inlägg skriver Colding om kompositörer att ”[i] samma mån som han är 

(post)modernistisk struntar han också i antikens upptäckter av människans behov av estetiska 

värden[sic!]”.
139

 Denna mening har inte med klustret att göra, men visar att Colding kopplar 

ordet estetisk till traditionell musik. Sjuttiofemåriga tanter är därmed människor som Colding 

placerar bland traditionalister. Han skriver också om ”det utdöende släkte som till exempel 

Margit Kinander eller de flesta ungdomarna (!)(se ovan) anses utgöra[sic!]”.
140

 Colding kallar 

traditionalister för ett släkte, där både äldre och ungdomar ingår. I konflikt med traditional-

ister ställer han återigen ”en promille politiskt korrekta kulturnördar”, vilket argumenterar för 

att modernister utgör en mycket liten minoritet.
141

 Hos de flesta andra debattörer är unga en 

egen sekundär term, och jag ska diskutera den under nästa rubrik. 

Margit Kinander konstaterar i sitt sista inlägg i debatten att Dal med ordet skönandar 

”menar en publik som föredrar traditionell musik”.
142
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Äldre - unga 

Dal skriver i debattens tredje inlägg att ”spännande solister lockade fler unga till konserterna” 

under en tidigare säsong.
143

 Här kopplas den sekundära termen unga till en publik som bru-

kade komma till konserterna, men inte längre gör det.  

Kinander kommenterar detta med att Dal slår vakt ”om den yngre generationens (på-

stådda) intressen[sic!]” och ”negligerar helt den äldres”.
144

 Här tillkommer en ny sekundär 

term: äldre, som i inlägget ställs i konflikt med unga.  

Birgitta Zetmann, som sitter i orkesterns programråd, skriver att ”publikens ålder är 

ganska hög”, att ”de flesta börjar gå på konserter först när man blir äldre” och att ”det till-

kommer ständigt nya pensionärer”.
 145

 Hon menar att ”visst är det trevligt när det kommer 

unga människor på konserterna”.
146

 Här framstår den sekundära termen äldre som betydligt 

större än den sekundära termen unga.  Zetmann nämner också ”studenterna på högskolan” 

som ”trots att orkestern erbjuder” dem ”att gå gratis på konserterna” inte kommer.
147

 Studen-

ter placeras i inlägget utanför klustret, i konflikt med nyckeltermen publik, eftersom Zetmann 

menar att de inte kommer. Zetmann riktar sig till unga och skriver att ”[k]lädseln är valfri för 

alla, men många av oss äldre klär oss gärna lite finare, för det förhöjer vår upplevelse av be-

söket”.
148

 Orden klädseln är valfri fungerar här som en introduktion till konsertpubliken, och 

meningen föreslår en lösning på konflikten mellan de sekundära termerna unga och äldre, 

som bygger på att förklara publiken för yngre människor. 

Dal kommenterar att hon själv ”för flera år sedan, vid ett enda tillfälle, skrev att jag 

tyckte publiken var dystert svartklädd på nyårets galakonsert”.
149

 Det är möjligt att Dal skrivit 

mer om kläder, men det är också möjligt att Zetmanns ord klädseln är valfri pekar bakåt, mot 

äldre debatter. Kroon diskuterar att avgörande moment i debatter ofta blir ihågkomna.
150

 1971 

var Norströms sekundära termer i det första inlägget, där orden välklädda och festklädda 

fanns med, debattens avgörande moment.
151

 Att publikens klädsel tas upp i alla tre debatterna 

skulle kunna ha att göra med att diskussionen om kläderna var så viktig 1971, med tanke på 

att debatten pågått av och till under hela perioden 1971-2010. 
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Dal skriver om ”unga som sysslar med kultur, och så värst mycket kulturskymning rå-

der inte där”.
152

 Hon utvecklar detta till att ”[k]ulturlivet rymmer så mycket mer, har så många 

fler nivåer än denna konstruerade motsättning mellan ’fint’ och ’folkligt’”.
153

 Dal ställer inte 

den sekundära termen unga i konflikt med äldre, istället använder hon unga för att argumen-

tera för att hennes bild av ordet kultur är en framtidsvision. Horace Engdahls föredrag ”Hög-

kultur som subkultur” handlar om huruvida det som traditionellt betraktats som högkultur är 

på väg att förlora sin status, om hierarkier konstformer emellan håller på att ersättas av ett 

platt landskap.
154

 Dals diskussion påminner mycket om de som Engdahl diskuterar i sitt före-

drag. På Klockar Linders skala finns Dals användande av ordet kultur nära den tradition-

ella/estetiska, eftersom Dal diskuterar konstnärliga uttryck i relation till varandra.
155

 

Ökning – konstant 

Kinander skriver i debattens tredje inlägg att konserthuset ”skulle kunna rymma större publik 

än Teatern”, men att båda har ”dragit i snitt 480 besökare”.
156

 Detta kommenterar hon med att 

i konserthuset ”ryms ju över 800”.
157

 Allt detta argumenterar för att publiken borde bli större, 

en omdiskuterad ståndpunkt i debatten varför ökning blir en sekundär term. 

Dal menar att ”publiksiffrorna stått sig tämligen konstanta genom åren”.
158

 Hon skriver 

om ”den uteblivna, förgivettagna publikökningen” och menar att det är ”ett tankefel att kon-

sertpubliken per automatik skulle växa bara för att salongen blir större”, samt att ”Gävle Kon-

serthus är överdimensionerat i förhållande till publikunderlaget”.
159

 Dal tar upp den sekundära 

termen ökning men ställer den i konflikt med att publikens storlek är konstant, vilket är en 

annan sekundär term i detta kluster.  

Konserthuschefen Beryl Lunder skriver om orkesterns visioner, varav en är att ”spela 

för stora och små öron, och för flera”, en annan att orkestern ”lockar och berör såväl trogen 

som ny publik, på hemmascen och bortascen”.
160

 Barn, vuxna, trogen och ny publik framstår 

var och en för sig som olika grupper inom konsertpubliken, men tillsammans beskriver de en 

vision av en ökning.
161

 Lunder skriver också att ” en bredare repertoar med stor variation 
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lockar en större publik”.
162

 Lunder anger alltså en förändrad repertoar som något som kan få 

en ökning av publiken som verkan. Ännu en av Lunders visioner är att orkesterns ”publik är 

ingen smal kulturelit”.
163

  Ordet kulturelit förekommer bara hos Lunder i klustret, och det är 

också enda gången som ett sociologiskt/antropologiskt kulturbegrepp blir aktuellt. 

 Zetmann skriver om sina ”drömmar” för orkestern, och en av dem ”är att antalet kon-

sertbesökare för det mesta skulle vara mycket större”.
164

 Det argumenterar för en ökning. Det 

gör också påståendena att det är ”beklämmande glest besatt”, och ”oj vad lite folk det kom-

mer”.
165

 Zetmann föreslår i inlägget ett sätt att lägga upp repertoaren, och menar att det 

”skulle vara intressant att se om den programuppläggningen skulle locka mer folk”.
166

 Här 

ställer hon, liksom Lunder, den sekundära termen ökning i konflikt med repertoaren. Men 

Zetmann förklarar också en utebliven ökning med att ”det är nog bara att konstatera att finkul-

tur (vilket fånigt ord) inte går hem i den här delen av landet, att vi lever i ett slags kultur-

skymning[sic!]”.
167

 Att på detta sätt diskutera finkultur ”inifrån” förekommer ingen annan-

stans i debatterna. Det är också första gången som ordet finkultur används för att beskriva 

konstens kvalitet och intellektuella nivå, och hamnar nära den traditionella/estsetiska polen på 

Klockar Linders skala.
168

 I inlägget står den sekundära termen ökning i konflikt med delen av 

landet, det vill säga allmänheten i Gävleborg som placeras utanför klustret. 

 Löfmark lägger fram förslag på hur man kan ”öka intresset” för orkestern och dess mu-

sik.
169

 Han nämner ”insikt i kombination med känsla”, vilket ska uppnås genom att ”modern 

musik förklaras av kompositören” eller ”[d]irigenten”.
170

 Här anges att en anpassning av re-

pertoaren kan få en ökning av publiken som verkan. 

Barbro Holmberg, som är ordförande i Gävle Symfoniorkesters vänner, menar att före-

ningens ”önskan är att fler ska upptäcka vilken fantastisk orkester vi har och komma till kon-

serterna”.
171

 Detta är argument för den sekundära termen ökning.  

Colding menar att orkestern ”kämpar idag med en oroväckande dålig utveckling vad 

gäller publiksiffror”, att ”halva eller till och med mer än halva salongen står tom på konserter 

som egentligen borde vara utsålda” och att konserterna ibland har ”sämre publiksiffra än ögat 
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ser, då det inte är omöjligt med gratisbiljetter”.
172

 Dessa citat argumenterar inte för den se-

kundära termen ökning, utan aktualiserar en större publik som ett självklart krav.  

Dal ställer tre frågor i debattens sista inlägg: ”Varför "bör" konserterna vara utsålda?”; 

”Publikunderlaget, har det blivit nämnvärt större sedan konserthuset byggdes?”; ”Blir publi-

ken större bara för att man bygger en större konsertlokal?”.
173

 Återigen argumenterar hon för 

att den ökning är i konflikt med konstant. 

Diskussion 

Till de sekundära termerna traditionalister och modernister i debatten 2010 kopplades ord 

som beskrev människorna som räknades till grupperna, men framför allt diskuterades vilken 

av termerna som var störst. De flesta av debattörer menade att traditionalister utgjorde majo-

riteten av konsertpubliken, vilket Dal ifrågasatte implicit. Den sekundära termen äldre kopp-

lades ibland till traditionalister, men ställdes främst i konflikt med den sekundära termen 

unga.  Äldre påstods vara i majoritet, medan unga ibland angavs som en minoritet av konsert-

besökarna och ibland placeras utanför klustret. Användandet av unga påminner om hur ordet 

allmänhet användes i debatten 1971: ibland placerades det utanför klustret och ibland använ-

des som en del i argumentationen för sekundära termer. De flesta debattörer 2010 framställde 

en ökning av publiken som något önskvärt, och den sekundära termen stod i konflikt med 

konstant, som Dal använde och argumenterade för. Orkesterns existensberättigande ifrågasat-

tes inte 2010, istället ifrågasattes repertoaren. Att konsertpubliken och repertoaren var huvud-

frågor ger debatten ett intern ton, som stämmer överens med att alla debattörer jobbade i or-

kesterns närhet eller besökte många konserter.  

 När ordet kultur diskuterades, aktualiserades oftast ett traditionellt/estetiskt kulturbe-

grepp. Ordet kulturelit, som var mycket viktigt i de tidigare klustren, förekom bara hos Lun-

der. Att det sociologisk/antropologiska kulturbegreppet var inaktuellt 2010, kan ha att göra 

med att ordet kulturelit knappt diskuterades: det var oftast i diskussioner om kultureliten som 

det sociologiska/antropologiska kulturbegreppet aktualiserades i de tidigare debatterna. Dals 

diskussion om att fin- och fulkultur var förlegade uttryck påminde mycket om Horace Eng-

dahls föredrag ”högkultur som subkultur”. 

 Det framstår inte som att problemformuleringsprivilegiet tillhörde någon specifik grupp 

i debatten 2010. Månssons påstående från debatten 1993-94 om att orkesterns publik inte är 

homogen, verkar ha blivit en vedertagen idé 2010. 
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Avslutning 

I alla tre debatter diskuterades sekundära termer som hade att göra med att publiken borde 

vara stor. 1971 blev stor mycket omdebatterat och stod i konflikt med liten. De två debattörer 

som använde och argumenterade för att publiken var liten hade gemensamt att de ifrågasatte 

orkesterns existensberättigande. De som i debatten menade att orkestern var viktig, argumen-

terade för den sekundära termen stor. 1993-94 var det ingen debattör som påstod att orkestern 

lockade en stor publik. Den sekundära termen stor användes istället av några av debattörerna 

som argumenterade för byggandet av Musikens hus. 2010 argumenterade många debattörer 

för att en ökning av publiken var viktig. Man var överens om att publiken var liten, men detta 

kopplades inte till orkesterns existensberättigande. Några debattörer använde publikens liten-

het för att mäta olika typer av musiks existensberättigande i repertoaren. Dal argumenterade 

för den sekundära termen konstant, som stod i konflikt med ökning. Förändringarna i diskuss-

ionen kring sekundära termer som har att göra med publikens storlek, visar att det genom alla 

tre debatterna finns en rörelse där orkesterpublikens storlek betraktas som allt mindre viktigt 

för orkesterns existensberättigande. 

 Klick var en omdiskuterad sekundär term i debatten 1971, som stod i konflikt med den 

sekundära termen många. I argumentationen kring klick förekom ord som finkultur, makt, 

välklädda och tradition, och i slutet av debatten uppgick klick i den nya sekundära termen 

kulturelit. De som vände sig mot den sekundära termen klick argumenterade för den sekun-

dära termen många, som kopplades till olika människor eller grupper. Ett annat sätt att argu-

mentera mot klick var att vända sig mot ordet välklädda. Diskussionen om dessa nyckeltermer 

var också ett sätt att mäta orkesterns existensberättigande, där en publik endast bestående av 

en klick inte var önskvärd. 1993-94 förekom den sekundära termen elit hos många debattörer, 

och till den kopplades ord som lyxkläder, politiker, överklass, kulturelit och makt. Elit ställ-

des ofta i konflikt med den sekundära termen allmänhet, och då markerades att eliten utgjorde 

en mäktig minoritet i samhället. Elit användes som ett argument mot byggandet av ett musi-

kens hus. De sekundära termerna smal och bred användes på sätt som liknade användandet av 

elit och kultur, men två debattörer implicerade att orkesterns publik var bred. 2010 förekom 

ingen sekundär term som hade att göra med att orkestern lockade en smal grupp människor. 

En debattör nämnde en kulturelit som icke önskvärd publik, men det väckte inga reaktioner. 

Detta kan ha att göra med att debatten 2010 var mycket intern. Alla som deltog jobbade eller 

hade på något sätt jobbat i orkesterns närhet, eller besökte många konserter. Debattörerna 

2010 skulle nog ha räknats till kultureliten i de tidigare debatterna. Förändringarna i diskuss-
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ionen kulturelit kontra mångfald, visar en rörelse där bilden av att orkestern lockar en smal 

publik blir allt mer accepterad från debatt till debatt. 2010 belyses olikheterna i den smala 

publik som finns. Idén om att den smala publiken består av en kulturelit var mer accepterad 

1993-94 än 1971. 2010 förekom den mycket lite i diskussionen. Allmänintresset för debatten 

om Gävle Symfoniorkester ser i mina studieobjekt ut att ha ökat mellan 1971 och 1993-94, för 

att sedan minska betydligt till 2010, men det går egentligen inte att säga något om detta ef-

tersom debatternas huvudämnen är så olika.  

 Diskussionen om de sekundära termerna exklusiv, många och konsertupplevelse 1971 

handlar främst om varför människor besöker konserterna, där en givande konsertupplevelse 

ställs i konflikt med att känna sig exklusiv. Exklusiv ställs också i kontrast med den sekundära 

termen många, på ett sätt som liknar konflikten mellan klick och många. 

 Till de sekundära termerna modernister, traditionalister, äldre och unga kopplades till 

grupper i orkesterpubliken. De flesta debattörerna menade att traditionalister och äldre var i 

majoritet, och det hände att äldre människor räknades till traditionalister. Debattörerna me-

nade också att modernister och unga var i minoritet i konsertpubliken. Unga användes på 

många sätt. En debattör räknade unga människor till traditionalister, en annan till modernis-

ter. Vissa placerade unga utanför klustret genom att påstå att de inte ingick i publiken. Det 

påminner till viss del om hur ”allmänhet” användes 1971, då ordet ibland placerades i konflikt 

med nyckeltermen och ibland användes i argumentationen för sekundära termer. 

 I kulturklustret 1993-94 diskuterades de tre sekundära termerna egenvärde, välfärd och 

lönsamhet. Välfärd placerades i konflikt med nyckeltermen av många debattörer, medan 

andra försökte argumentera för att kultur och välfärd hörde ihop. De debattörer som fokuse-

rade på den sekundära termen egenvärde, argumenterade för upplevelsen av konstnärliga ut-

tryck eller effekter av sådana upplevelser. Till den sekundära termen lönsam kopplades turism 

och att människor och företag kunde lockas till Gävle av ett Musikens hus. 

 1971 förekom ordet kultur mycket sällan. En debattör använde det för att diskutera de 

sköna konserterna, viket aktualiserade ett traditionellt/estetiskt kulturbegrepp. När den sekun-

dära termen kulturelit framträdde i slutet av debatten, aktualiserades också ett sociolo-

giskt/antropologiskt kulturbegrepp. 1993-94 var det sociologiska/antropologiska kulturbe-

greppet mycket aktuellt i klustret kring nyckeltermen publik, och handlade oftast om en kultu-

relit i samhället. Få debattörer använde ett sociologiskt/antropologiskt kulturbegrepp för att 

diskutera andra människors livsvillkor. I klustret kring nyckeltermen kultur användes framför 

allt ett traditionellt/estetiskt kulturbegrepp i diskussion om konstformer. Månsson ifrågasatte 

uppdelningen mellan fin- och fulkultur, men det blev ingen diskussion om detta. 2010 använ-
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des bara det traditionella/estetiska kulturbegreppet. Dal hävdade att hierarkier mellan konst-

former var förlegade och att orkesterns musik inte skulle värderas högre än andra konstfor-

mer, vilket påminde om Horace Engdahls föredrag ”Högkultur som subkultur”. Här finns en 

rörelse där orkesterns musik betraktades som allt smalare i debatterna, och 2010 påstods att 

detta inte var ett problem utan en självklarhet. Det sociologiska/antropologiska kulturbegrep-

pet var vanligare i debatten 1993-94 än i debatten 1971, för att 2010 vara så gott som för-

svunnet. Den stora skillnaden gentemot debatterna 1971 och 1993-94, var att ordet kultrelit i 

debatten 2010 inte gav upphov till någon diskussion. 

 Det vänsterns problemformuleringsprivilegium som nämndes i Frenanders bok gällde i 

debatten om Gävle Symfoniorkester både 1971 och 1993-94, med skillnaden att det 1993-94 

var betydligt fler som formulerade sådana problem än 1971. 2010 framträdde inget tydligt 

problemformuleringsprivilegium.  

 I varje debatt förekom påståenden om orkesterpublikens kläder. Kläder var en viktig 

fråga i debatten 1971, och användes som metonymi kopplad till den sekundära termen klick. 

Så användes också en beskrivning av lyxkläder i debatten 1993-94. 2010 använde en debattör 

kläderna som en introduktion till konsertpubliken. Alla dessa kläder antyder att debatten om 

Gävle symfoniorkester verkligen är en debatt, med återkommande uttryck, som pågår kon-

stant mellan de tillfällen då den av någon anledning blir extra intensiv. 

Det har fungerat mycket bra att använda klusteranalysen på ett stort studieobjekt med 

många skribenter. Allra bäst passade den debatten 1971, när ett fåtal sekundära termer använ-

des frekvent av de flesta debattörerna. Ju fler möjliga nyckeltermer som fanns i debatterna, 

desto svårare blev klusteranalysen. Sonja Foss kriterier frekvens och intensitet visade sig vara 

mycket användbara i valet av nyckeltermer som inte sammanföll med debattens huvudfråga. 

Jag fokuserade på sekundära termer som var vanligt förekommande, eftersom jag ville få en 

så tydlig bild av varje debatt som möjligt. En klusteranalys med fokus på ovanliga sekundära 

termer och nyckeltermer skulle kunna ge en helt annan typ av resultat, och skulle vara ett in-

tressant sätt att undersöka ett ännu större studieobjekt än mitt.  

 Norströms idé om att orkestern lockat en kulturelit framstår som vedertagen i debatten 

1993-94, medan Månssons tanke om att orkesterpubliken inte är homogen är vedertagen i 

debatten 2010. I sina respektive debatter blev journalisterna ifrågasatta. Om en sådan utveckl-

ing sker efter debatten 2010, kommer kanske Dals idé om att hierarkier mellan konstformer är 

förlegade, den idé som Engdahl diskuterade i sitt föredrag, att vara vedertagen om tjugo år, i 

debatten om Gävle Symfoniorkester, eller om Gävle Kammarorkester. 
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