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Kulturanalyse 
En introduktion til de teoretiske traditioner 

Hvordan kulturanalysen er kommet på dagsordenen 

Marx mente som bekendt, at markedet er fuldt af mystifikationer. Hvis man 
sammenligner de vanskeligt gennemskuelige skift i bevillingemes bevzgelser 
i et statsligt universitetssystem,' kunne man imidlertid godt fristes til at mene, 
at markedets universitetsforhold i USA maske trods alt taler et klarere sprog.2 

Humaniorafagene i USA har i det sidste tiar vist tydelige tegn pA en bevz- 
gelse vzk fra fagspecialiseringeme og hen mod generaliserede aktiviteter. Det 
har bl.a. givet sig udslag i, at litteraturstudiernes hovedbaser - engelskinstitut- 
terne - har faet en ny drejning over mod generelt litteratur- og humaniorateo- 
retiske sporgsmal. Og p3 de avancerede og trendy universiteter har man en 
rzkke steder oprettet, hvad man kalder »humanities centersc~.~ Det er enkelt- 
fagligt uspecificerede undervisnings- og forskningsenheder, hvor litteraturfolk, 
kunsthistorikere, filosoffer m.fl. bedriver tvzrfaglig kulturforskning, samt det 
ny fznomen, som kaldes »teori« - »Theory« - slet og ret. Det er ikke litteratur- 
teori, videnskabsteori eller andre former for afgrznsede teoriaktiviteter, men 
et stort teoretisk fzllesomrade for flere og flere fag. 

Karakteristisk for tendensen mod generaliseret humaniorateori p3 den 
amerikanske scene er skikkelser som Richard Rorty og Jacques Derrida. Og 
karakteristisk for drejningen er ogsa relationerne til deres oprindelige faglige 
specialomrader. Begge er oprindeligt fagfilosoffer, men nu er det for s2 vidt 
mindre betydningsfuldt. Roriy m3 jzvnligt lzgge ryg til dygtige prygl fra sine 
gamle fagfzller? og Demda er ikke en skribent, fagfilosoffer normalt beskzf- 
tiger sig med; for dem nzrmer hans skrifter sig det reneste metodelose vrØvl. 
Noget lignende gzlder Foucault, hvis boger har vzret centrale for den tvzr- 
faglige kulturteori, bl.a. for den amerikanske New Historicism. Men i forhold 
til traditionelle faghistorikeres studier i det samme stof har han en status som 
Derridas. 

At man p3 denne made falder igennem m.h.t. traditionel metode, er dog 
ingen hindring for berØmmelse pA feltet »teori«, tvzrtimod. Mens Rorty, 
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Derrida og Foucault - sidstnzvnte post mortem - blomstrer i en bred humanis- 
tisk universitetsoffentlighed befolket af lzsere fra mange kanter, visner en god 
del af deres gamle fagfzller hen i glemsel og betydningsl~shed for andre end 
dem selv. I modsztning til, hvordan kulturforskning og -analyse er kommet pA 
dagsordenen i Danmark, er der i den amerikanske sarnrnenhzng ikke ansØg- 
nings- og budgettekniske Arsager involveret. Som det fremgir af konflikterne 
mellem de kontroversielle teoretikere og de traditionelle, specialiserede fag, 
som de »krznker« ved deres fagoverskridende skrifter, er den amerikanske 
udvikling kendetegnet af reelle teoretisk-metodiske skift. I et vaesentligt om- 
fang falder drejningen sammen med dekonstmktionens sejrsmarch pA littera- 
turinstitutterne. Det er bl.a. herigennem, at aktiviteten »teori« er blevet en 
accepteret st~rrelse. Men fznomenet er bredere. OgsA de alternative oriente- 
ringer som New Historicism og de marxistisk orienterede Critical Theory- 
milieuer, som er kommet op i samme periode, er i deres analytiske sive1 som 
teoretiske aktiviteter tvzrfaglige, generalisere~ide.~ Marxisterne trzkker teks- 
terne hen mod storre sammenhaeng uden for litteraturen; New Historicism- 
analyserne fremlzser hen over stoffelterne generelle magt- og tekstproblema- 
tikker, og selv den mest h~jlitteraere dekonstruktion konkluderer til stadighed 
i en generel sprog- og tekstproblematiks aporier: sigtepunktet er ikke stof- 
eller fagspecifikt. Derfor kan man godt beskrive den toneangivende tendens 
som pegende mod kulturanalyse og kulturteori, selv om aktiviteterne som 
regel kaldes noget andet. 

Hvis man sammentznker den danske kulturanalyses bureaukratiske om- 
stzndigheder med den amerikanske fagudvikling, kunne man godt komme 
frem til en prognose. Den vil tale for sandsynligheden af, at vi pA et snarligt 
tidspunkt mere presserende vil fole aktualiteten af nogle metodisk-teoretiske 
sperrgsmA1 om, hvordan kulturanalyse skal bedrives. Det, som er fuld virkelig- 
hed pA universitetsmarkedspladsen i USA - uden som regel direkte at blive 
benzvnt kulturanalyse - vil ogsA her til lands - hvor vi allerede har benzvel- 
serne klare - komme flydende og fylde de bureaukratiske rammer op med sit 
indhold. Og den tid vil formentlig rinde ud, hvor trykpresserne udruller anto- 
logier af overvejende traditionelle enkeltbidrag samlet bag smukke farvelagte 
omslag betitlet med variationer over begreberne kultur og kult~rforskning.~ 
Det er, hvad en ganske verdslig vurdering kan fortcelle. 

Men sagen har ogsA en anden dimension. Teoretikere fra flere forskellige 
kanter har i de sidste tiAr ment, at selve kultursituationen er blevet totalt 
omkalfatret. Den franske filosof og sociolog Jean Baudrillard har i forskellige 
versioner elaboreret over forestillingen oin, at kulturen nu er blevet et altopsu- 
gende totaliseret betydningskredslob, hvori al traditionel kultur, alle forskelle 
- og dertil ogsa 'virkeligheden' - er for~vundet .~ Det eneste, der er tilbage at 
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forholde sig til, er siiledes totalsystemet 'kultur'; alle specificiteter forsvinder 
som lige gyldige enkeltudgaver af et generelt »semiokrati«, hvori tegn og 
kulturprodukter cirkulerer. 

Teoretikere med andre traditioner har mere jordbundet argumenteret for, at 
traditionelle sociale og nationale strukturer, hvori vores bevidsthedsliv har 
varret bundet op, er ved at erodere og i stigende grad afleses af kulturelle 
identifikationsm~nstre. Man sager ikke mere til klassen eller nationen, men ud 
pii kultunnarkedet for at hente identitet og tilh~r.' 

At det skulle forholde sig sii totalt, som Baudrillard-kilderne vil have os til 
at tro, er nok noget tvivlsomt. Og de sociale og nationale determinationers 
angivelige bortvisnen skal ogsii tages med flere forbehold og nuanceringer. 
Alligevel opfanger disse teorier givetvis nogle tendenser i en generel 
samfundszndring under udvikling. Uanset de kortsigtede interesser der 
eksempelvis kan indga, niir statslige universiteter manovrerer i jagten pii 
bevillinger, er det ikke tilfzldigt, at netop kultur og kulturforskning er blevet 
slagord, der virker og virker rigtigt. Enkeltfaglighederne forsvinder naturligvis 
ikke under det, der er under udvikling. Men de kunne meget vel tznkes i 
stigende grad at tage retning over mod generaliserede problematikker, som det 
er sket i USA. 

Teori- og metodesporgsmiilene kommer herunder uvzgerligt op. Af mange 
grunde kan man saledes mene, at tidspunktet kan vzre velvalgt til at konfron- 
tere kulturanalysens teoretiske og strategiske problemer. Et vigtigt led heri ma 
vzre at gore de eksisterende traditioner nzrv~rende, nar kulturanalysens teori- 
og metodevalg trzffes. Dette er da malet for det folgende forsog. 

Emnet er stort, pladsen er lille og tiden er knap. Derfor er mange forbehold 
Ønskelige, maske ogsa flere end jeg selv forestiller mig her og nu. De mange 
abne sporgsmal og problematikker, som undervejs passeres, vil dog ofte blive 
markeret med en henvisning som tegn pa, at de ikke er overset, og som vejvi- 
ser for den interesserede. Dog presser pladsproblemet ogsa p i  her, s3 en selek- 
tion har vzret n~dvendig. 

Hvad er kzclturannlyse ? 

Man skal nok ikke harfte sig for meget ved selve betegnelsen kulturanalyse. 
Det kan i vzrste fald f ~ r e  til den misforstaelse, at f~nomenet  er nyt. Det er det 
ikke. Aktiviteten er blot foregiet under mange andre betegnelser. Netop derfor 
kan det maske vzre hensigtsmzssigt at forsoge en forel~big definition. I for- 
lzngelse af de tidligere indkredsninger kunne den helt tentativt og bredt for- 
muleres saledes: soiii kulturaiialyse kan inan betragte de humanistisk-viden- 
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