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Abstract 
 
Jag inventerar användningen av begreppen konst, kultur och vetenskap under ett två-
dagarsseminarium och den påföljande doktorandkursen. Denna inventering visar att ord-
en har så många innebörder att de inte är eVektiva, och inte användbara i vetenskapliga 
sammanhang om de inte definieras. 
 För att göra begreppen konst och kultur begripliga och användbara leker jag med 
dem och beskriver en radikal terminologi som – åtminstone för mig själv – har uppenbara 
fördelar. Ordet kultur använder jag enbart i antropologisk bemärkelse, och när det avser 
det estetiska ersätter jag det med ordet estetika. En kultur måste underhållas, vilket sker 
med underhållning. Konsten utmanar och ifrågasätter kulturen, och utgör en skarp 
motsättning mot underhållningen. Konsten och underhållningen är snarlika och utgörs av 
estetika. När konst inte längre verkar som konst är den underhållning. Med denna 
radikala syn slipper man definitioner som bygger på personliga gränsdragningar och 
habitus, utan som i stället bygger på kriterier. Vetenskapen kan med dessa begrepp 
studera estetikan och dess verkningar i samhället och på människan utan att själv behöva 
positionera sig i något »konstnärligt fält». 
 
[…] 
 
Kulturbegreppet 
 
Vissa ord är homonyma, vilket innebär att de uttalas och stavas likadant men har helt 
olika innebörd. Innebörden anges av kontexten. Exempelvis behöver ordet såg sättas in i 
en mening för att innebörden ska bli tydlig: »Jag såg en bil.» eller »Jag kapade brädan 
med en såg.». Även ett yttrande som »Jag såg en såg» är tydligt därför att de båda såg-
orden inte alls är besläktade eller på något vis förutsätter varandra. 
 När det gäller ordet kultur är detta ord svårare, därför att dess olika innebörder flyter 
ihop och behövs för att förklara varandra. För att få klarhet kan vi studera olika ord-
böcker. Där finner vi en rik flora av olika innebörder som trasslar till det ytterligare. När 
vi ska studera kulturens mekanismer får vi ta till förklaringar som: »Kulturen förhåller 
sig till kulturen på så sätt att kulturen står för de värden som ligger till grund för 
kulturen, och…» För att göra meningen tydlig måste vi förklara i vilken innebörd vi 
använder ordet kultur. Vi får då följande lydelse: »Kulturen i bemärkelse 1 enligt NE 
alltså bemärkelse 2 enligt Ord för ord, förhåller sig till kulturen i bemärkelse 2 enligt NE, 
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alltså bemärkelse 1 enligt Ord för ord, på så sätt att kulturen i bemärkelse 1 enligt NE, 
alltså bemärkelse 2 enligt Ord för ord, står för de värden som ligger till grund för 
kulturen i bemärkelse 2 enligt NE27 alltså bemärkelse 1 enligt Ord för ord28, och…” Det 
skulle naturligtvis underlätta att ha olika ord för de olika innebörderna av ordet kultur.  
 I det följande ska jag så klart och tydligt jag förmår härleda mina resonemang, och 
visa att det är, och varför det är, en absolut nödvändighet att vi använder språket på ett 
vederhäftigt sätt och fyller våra begrepp med ett användbart innehåll. 
 Fenomenet kulturskola får utgöra ett exempel på hur problematiskt ordet kultur är. 
Sedan c:a femton år har alltfler kommunala musikskolor ombildats till kulturskolor. 
Musikskolemusik är inte ett attribut för någon kultur och verkar därför inte som vare sig 
underhållning eller konst, utan står för något som snarare är kulturlöst. Paradoxalt nog 
kan man alltså hävda att våra kulturskolor representerar kulturlöshet. Denna kulturlös-
het är dock väl dold i användningen av begreppet kulturskola; det är väl självklart att en 
kulturskola sysslar med kultur. Detta kan omöjligt diskuteras eller åskådliggöras med 
den gängse hopblandningen av kulturbegreppen; vi kan tala om musikkultur, teaterkultur 
eller danskultur, men kulturkultur blir ett omöjligt begrepp. Musik- och kulturskolor i 
Sverige och hela västvärlden har allvarliga problem med kvaliteten och med sin 
rekrytering till ämneskurserna i spel på de klassiska musikinstrumenten, vilket är 
mycket allvarligt för hela musikskole- och amatörmusikväsendena, och i förlängningen 
också för musiklärarkåren och musikundervisningen i våra grund- och gymnasieskolor. 
Då detta problem måhända bottnar i ovan nämnda kulturlöshet måste man kunna 
diskutera med definierade termer och med insikt i kulturens mekanismer. 
 
Kulturbegrepp för klarhet 
 
För att kunna studera kulturens mekanismer måste vi ha en klar definition av ordet 
»kultur». Vi håller oss till en strikt antropologisk definition som säger: 
 

»Kultur är samtidens dominerande värderingar och attityder» 
 
Definitionen kunde visserligen kompletteras men talar ändå tydligt om vad det avser. 
Sedan har vi subkulturer, företagskulturer, organisationskulturer m fl underbegrepp. 
Varje kultur har sina attribut och symboler. Ett viktigt attribut för alla kulturer är dess 
estetika. Vetenskaper som måltidkunskap och musikvetenskap har bl a till uppgift att 
studera och beskriva samspelet mellan kultur och estetika och detta låter sig inte göras 
med mindre än att vi håller i sär begreppen. Sven Nilsson, som är en ledande kulturvetare 
skriver i Kulturens vägar att begreppen är så sammanvävda att de inte går att skilja och 
att de därför inte går eller ska separeras.29 Detta vill jag kalla uppgivenhet och 
vetenskapserosion, och argumenterar emot med frågan: »blir diskussionen klarare av att 
man är oklar?», och svarar själv: »Självfallet inte!». Därför använder jag båda orden 
kultur och estetika, när andra använder kultur för båda innebörderna. När andra säger: 
»kulturens attribut är kultur», säger jag »kulturens attribut är estetika», och har därmed 
vunnit – åtminstone initial – klarhet. Vi som väljer att, genom denna separation, låta 
pusselbitarna falla på plats, kan föra konstruktiva resonemang om kulturen och till och 
med hoppfullt försöka besvara den mycket centrala frågan: »Vad ska estetikan vara bra 
för?», till skillnad mot dem som ger sig på frågan: »Vad ska kulturen vara bra för?» och 
kan därmed använda kulturbegreppet på ett konstruktivt sätt. 
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[…] 
 
Estetikabegreppet 
 
Estetika är, som jag tidigare nämnt min egen neologism som jag definierar nedan. Ordet 
ersätter andra, mindre lyckade, ord som konstarterna, kultur, estetik, eller det estetiska. 
Det estetiska låter klumpigt och representerar redan för mycket, estetik är reserverat för 
läran om det estetiska och kultur har jag redan »slaktat». Konstarterna skall jag strax ge 
mig i kast med och samtidigt återknyta till konstbegreppet. 
 Ordet estetisk härleds enligt: æsthetica (lat) ∅ aistheta (grek); det sinnliga ∅ 
aisthesthai; förnimma (∅ aio; jag hör)30, till sinnlig och det ligger till grund för min defi-
nition, vilken lyder: 
 

Estetika är dels den mänskliga aktivitet som talar till, och förnimmer ge-
nom sinnena och är avsedd att beröra egna och andras sinnen och tankar, 
och dels de fysiska resultat av denna aktivitet vilka fortsätter att tala till 
sinnena. 

 
Denna definition innefattar alltså dels aktiviteten, den kommunikativa processen, och 
dels det bestående verket och även intentionen. Den utesluter alltså det slumpartade och 
naturupplevelser. Det hindrar inte att människor kan uttrycka sina natur-, erotik- eller 
idrottsupplevelser genom estetika. Det hindrar inte att idrott eller erotik kan ha inslag av 
estetika. Däremot avgränsar definitionen historiska och värderande aspekter. Estetika 
talar till sinnena, och förnimms genom sinnena, och vad estetika kan ha att säga någon 
ändras inte av att några yttre omständigheter förändras. Däremot kan perceptionen 
manipuleras, genom sann eller osann information, vilken i och för sig kan vara estetika. 
 Definitionen är praktiskt betingad. Estetikabegreppet finns till för att skänka 
stringens åt diskussionen kring och studiet av estetikan. Den värjer sig mot den förflack-
ning av de gängse begreppen som tillåter avledande värderingar av typen »fotboll är 
också kultur», eller »gamla hus är kultur», och avskiljer sig därigenom från det 
antropologiska. Därmed inte alls sagt att antropologer inte bör intressera sig för estetika. 
 Via våra olika sinnen förnimmer vi sådant som vi värdesätter. Formen för detta kan 
vi kalla medvetandefenomen. Exempel på olika medvetandefenomen är musik, lyrik, 
dans, bild och form, erotik, sex, humor, berusning och bergodalbaneåkning. Hur man 
väljer att kategorisera är egentligen inte intressant för denna diskussion. 
 Det talade språket är otillräckligt som medvetandefenomen. En människa är full-
ständigare ju fler medvetandefenomen hon använder (jfr Filosofens knapp21). 
 Estetika omfattar de medvetandefenomen som starkast påverkar såväl underhåll-
ning som konst (jfr Det konstnärliga manifestet). Estetika är en företeelse, kultur en 
annan. Kulturen är i högsta grad beroende av estetika. Kulturen påverkas naturligtvis av 
mycket annat också. 
 Diskussionen om det symbiotiska samspelet mellan estetika och kultur är menings-
lös utan insikt i kulturens mekanismer. Den presentation som följer gör inte anspråk på 
att vara någon grundlig djupdykning i någonting, utan är snarare en förklaringsmodell, 
måhända – av rent pedagogiska skäl – en smula reduktionistisk. 
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Kulturens mekanismer 
 
En enkel sammanfattning av kulturens mekanismer kan lyda så här: 
 Kultur definieras som samtidens dominerande värderingar och attityder. Som art är 
människan unik såtillvida att hon har förmåga till kultur. Cyniskt uttryckt är det helt 
naturligt att våldta, mörda och plundra. Det som gör att vi begränsar oss i detta är att vår 
kultur förser oss med konventioner om vad som är fel. Ett samhälles struktur är en 
typisk konsekvens av dess kultur. Ju starkare kulturen är förankrad, desto tryggare kan 
vi leva. Under krig upphör ofta dessa konventioner att gälla, »kroppen tar över» och 
folk återgår till något slags djurstadium. 
 En kultur bygger på värden och värderingar. För att formulera dessa värden an-
vänder vi olika medvetandefenomen, d v s olika symbolspråk som är dels sinnliga, dels 
intellektuella och dels kombinerade.  
 En kultur måste underhållas. Detta sker med underhållning. Kultur utvecklas när 
värderingar ändras. Det är konstens uppgift att ifrågasätta och kritisera kulturen och 
flytta dess gränser. Konsten står i ett direkt fientligt förhållande till underhållningen, men 
behöver den som referens. Såväl konst som underhållning refererar till de olika 
medvetandefenomenen, främst dem som är relaterade till estetika. 
 Estetika innehåller en kulturs allra viktigaste medvetandefenomen: musik, drama, 
humor, bild och form m m. Medvetandefenomen som inte är direkt relaterade till estetika 
kan vara fysisk aktivitet, adrenalinkick, drogpåverkan, erotik, naturupplevelse, 
tungomålstalande m m. 
 Naturens lagar (Newtons tröghetslagar, lagen om entropi, gravitationslagen och 
andra) gäller även kulturer. Kulturer förändras alltså av sig själva. Eftersom människor är 
olika, har man olika riktningar och viljor inom kulturen. Olika samhällen lägger ned olika 
mycket möda på att gemensamt styra kulturen. I Sovjetunionen ansåg man konsten vara 
en så stark kraft att man rensade bort alla konstnärer som inte verkade för 
sovjetkulturen, d v s underhöll denna. 
 I Sverige saknar man insikt i dessa kulturens mekanismer och har ersatt estetika med 
komfort och materiell standard. Estetika har i stället kallats kultur, och har som begrepp 
blivit uppblandat med andra innebörder av kulturordet, och har därigenom blivit ett 
statusladdat begrepp som alla möjliga företeelser har aspirerat på att få tillhöra. (Ex: 
»Fotboll är också kultur.») 
 Då det är bl a underhållningen och konsten som underhåller respektive utvecklar vår 
kultur är estetikan avgörande för hur vår kultur utvecklas. I resonemangets förlängning 
kan vi se att estetikan utgör en stor del av grunden för hela vår samhälleliga tillvaro, med 
demokrati, diverse fri- och rättigheter och annat som vi uppskattar och ofta tar för givna. 
 Här kan vi se hur estetikan tjänar som ett maktmedel i samhället, och hur Hoppes 
påstående bekräftas. Det ligger i samhällets intresse att balansera den frihet man ger es-
tetikan och konsten. Samhället vill bekräftas och behöver underhållas. Därför behövs un-
derhållningen. Samtidigt vill det utvecklas, och därför behövs konsten. Det är inte alls 
konstigt eller kontroversiellt. Både underhållning och konst behövs. Företeelserna lever i 
ett slags symbiotiskt hatkärleksförhållande. Därför finns det inget som anger att någon-
dera har ett högre värde än det andra. Ett vanligt sätt att förhålla sig till det gängse 
konstbegreppet kommer till uttryck i frasen »när något upphöjs till att vara konst…», 
vilket också har kunnat höras i informella samtal på doktorandkursen7. Detta ser jag som 
ett uttryck för striderna på fältet.25 Med innebörden i mitt estetikabegrepp är de bilder 
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som hänger på våra konstmuseer, den musik som spelas i våra konsertsalar och de flesta 
filmer som visas på bio underhållning. Det är inget som på något vis förringar deras 
värde. Det är inget som säger att det som är avsett att verka som konst får denna verkan, 
men om det har den verkan så är det konst, men upphör att vara konst när det slutat 
verka, vilket inte innebär att dess estetiska värde har förlorats. 
 Ett aktuellt exempel på hur estetika verkar som konst är fotoutställningen Ecce 
homo som tvingade hela samhället att ta ställning och bekänna färg i den för många 
grannlaga frågan om det legitima i att diskriminera homosexuella. 
  
Estetikabegreppet och vetenskapen 
 
Estetikabegreppet ger vetenskapen en ny och mycket intressantare ingång till studiet av 
estetikan och dess verkningar. I det nuvarande paradigmet får vetenskap och estetik sam-
sas utan någon egentlig skiljelinje. Det finns dock en avgörande skillnad i det att forsk-
ningen till sin natur oftast vill vara desintresserad, medan estetiken är starkt ideologiskt 
och diskursivt belastad. 
 Såväl samhället som de vetenskaper som avhandlar det och dess medborgares ak-
tiviteter måste föra en levande debatt, där engagerade människor kan göra sig förstådda. 
 Med rätt användning av begreppen kan vi bättre förstå kulturen och dess 
mekanismer liksom estetikan och dess villkor. Vi kan göra säkrare iakttagelser, bättre 
bedömningar och vidta vederhäftiga åtgärder. Politiker och målformulerare har rätt till 
vederhäftiga faktaunderlag, och i den mån dessa härstammar från vetenskapen faller 
ansvaret också på oss forskare. Särskilt när det gäller unga vetenskaper, och i synnerhet 
vid unga universitet, som inte är tyngda av traditioner som i själva verket för länge sedan 
akterseglade är av verkligheten, finns det anledning att bejaka meningsfulla paradigm. 
Måhända är detta just vad doktorandkursens planerare har haft i åtanke med profilen 
Kultur och identitet och doktorandkursen Sinnena och konsten. 
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