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I løbet af 1980’erne er kulturbegrebets betydningsfelt ekspanderet gevaldigt.’ 
Når man førhen talte om kultur, så tænkte man på forskel i dannelsesniveau 
med hensyn til kunst og medier. Over for en æstetisk og værdifuld finkultur, 
en erkendelsesskabende kunst, stod en vulgær og forvanskende massekultur, 
der appellerede til recipientens lystprincip ved at levere fordummende under- 
holdning. Kultur var derfor et område, som egnede sig til oplysningsprojekter 
og pædagogiske tiltag. Gennem en kritik af massemediernes kitschverden 
skulle kunstens sublime verden åbnes for læsernes, lytternes og seernes be- 
vidsthed. Man kan kalde dette et transformationsprojekt. Eller også var kultur 
noget ganske fundamentalt. Nemlig de skikke og sædvaner, som f.eks. et fol- 
keslag eller en klasse var i besiddelse af. Almuekultur, arbejderkultur: disse 
betegnelser refererede til en oprindelig sammenhæng, til en klassebevidsthed, 
som enten allerede var forsvundet eller var i overhængende fare for at forsvin- 
de. Også her gjorde et oplysningsbehov sig gældende. Men denne gang for at 
finde tilbage til de tabte rødder: et restaureringsprojekt. 

Det markante ved det ekspanderede kulturbegreb i 1980’erne er ikke, at de 
tidligere betydninger af kultur er blevet forældede. Men derimod at den tota- 
litetstænkning, som disse betydninger byggede på (»det sublime«, »det oprin- 
delige«), er blevet sprængt. Kulturbegrebet betegner ikke længere en bevidst- 
hedsmæssig helhed, en ægte finkultur eller en ubrudt arbejderkultur, men 
antyder snarere et mylder af handlinger og begivenheder i hverdagslivet. 
Betydningen af kulturbegrebet har dermed bevæget sig fra denotation mod 
konnotation: mod at antyde en mangfoldighed af praktikker, der ikke nødven- 
digvis udspringer af et fælles centrum. Enhver praksis sin egen kultur! Vi er 
derfor begyndt at tale om f.eks. cafekultur, kropskultur, køkultur, boligkultur, 
madkultur, virksomhedskultur og talekultur. Det interessante er ikke så meget, 
at disse betegnelser er nye, men at de ikke længere kan ordnes hierarkisk i 
forhold til en fællesterm. Betegnelsen arbejderkultur refererede førhen til en 
nogenlunde homogen måde at tale, spise, bo og bruge sin krop på. Denne 
homogenitet er nuomstunder forsvundet. Man kan ikke slutte fra disse forskel- 
lige delkulturer til en bestemt klassekultur, til en klassespecifik måde at ge- 
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bærde sig på. I stedet må man tale om en sideordning af heterogene kulturbe- 
tegnelser. 

Kulturbegrebet er blevet flydende. Dette viser sig også i æstetiseringen af 
hverdagen. Hvor man i 1970’eme f.eks. stræbte efter en maturliga krop, fri 
for samfundsmæssige indsnævringer og individuelle fortrængninger, dyrker 
man idag kropskulturen. Man skal trimme og kultivere sin krop, så den passer 
til ens egne, men især andres idealbilleder. Man bliver sin egen skulptØr. Man 
skal i videre forstand gøre sit liv til et kunstværk. Tydeligst kan denne æsteti- 
sering aflæses i det nye livsstilbegreb. Man kendes på sin livsstil, ikke på sit 
klassetilhørsforhold. Livsstilen ophæver skellet mellem finkultur og massekul- 
tur, mellem kunst og medier og gør dannelsen til et individuelt anliggende, 
som beror på konkrete valg i hverdagen. Med livsstilen er dannelsen blevet en 
praksis. Den er ikke længere slutresultatet af et transformationsprojekt, hvor 
man gennem lang tids anstrengelse endelig træder ind i de dannedes kredse. 

Mens kulturbegrebet førhen var forholdsvis afgrænset og derfor kunne tje- 
ne som udgangspunkt for kritisk bedømmelse og pædagogik, så er det nu 
blevet altomfattende. Kultur er det, der findes overalt, og som alle og enhver 
uafbrudt er i gang med, kan snakke med om og påberåbe sig. Vi lever i en 
tidsalder, hvor alt er kultur. Dette gør kulturbegrebet ubestemt. Kultur konno- 
terer alt, men denoterer intet. 

Denne kulturrelativisme har også afgørende ændret betingelserne for kul- 
turforskningen på universiteterne. Førhen blev denne forskning varetaget af 
forholdvis få fag, der hver for sig dyrkede en afgrænset del af kulturbegrebet: 
f.eks. folkemindestudiet, kulturhistorie, etnografi, antropologi og massemedie- 
teori. I dag er situationen en anden. Kultur er blevet opportunt. De humanistis- 
ke fakulteter har da også fået travlt med at annoncere sig selv som kulturinter- 
esserede. En række kulturstudier er opstået: centre for kulturforskning, institut- 
ter for litteratur og kultur, uddannelser i kulturarbejde og kulturformidling osv. 
I kølvandet herpå følger en bølge af nationale og internationale kulturtidsskrif- 
ter. Også uden for humaniora, på de samfundsvidenskabelige studier, mærkes 
kulturbegejstringen: sociologien interesserer sig i stigende grad for kulturel 
adfaxd, som tidligere ikke viedes megen interesse? og endda de erhvervsøko- 
nomiske management- og marketingstudier er begyndt at kredse omkring 
interkulturelle pr~blemstillinger.~ 

Kulturstudier udgør idag et meget bredt tværvidenskabeligt forskningsfelt. 
En af samlebetegnelseme er »kulturanalyse«. Betegnelsen rummer de mange 
indfaldsvinkler til kulturen. Kulturanalyse angiver således »det, vi allesammen 
nogenlunde foretager os på humaniora indenfor nogenlunde samme områder«. 
Det er derfor en i sin bredde ret ubestemt betegnelse, der dog præcist afspejler 
ubestemtheden i nutidens kulturbegreb. 
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