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Kurt Aspelin 

Om konsten att bortse 
från motsättningar 
Några synpunkter på "empirio-positivistisk" kultur- och litteratursociologi 

Jag tror inte man kan finna ett mer belysande exempel på sammanhanget 
mellan den "empiriopositivistiska" kultursociologin och varufetischismens 
ideologiska medvetarideram än en kort uppsats från 1966 av Harald 
Swedner, "Att marknadsföra kultur" (Ord och bild 75 s. 551-555). Den 
kan alltså tjäna som utgångspunkt för en kritisk granskning av en typ av 
litteratursociologi som sedan några år tillbaka fått fotfäste i såväl 
undervisning som forskning inom den svenska litteraturvetenskapen. 
Utifrån den ser man klarare grundvalarna också för den etablerade 
kulturpolitiken i Sverige (Litteraturutredningen är ett färskt dokument) 
och kan lättare fixera dess dilemma: dess fångenskap i rävsaxen mellan 
apologetisk retorik och krasst verklighetstvång. 

Swedners artikel är så mycket mer belysande, som den är formulerad 
utifrån värderingar som kunde kallas socialistiska. Inledningsvis säger sig 
nämligen författaren själv inte acceptera "den privatprofitens ideologi som 
präglar affärslivet i vårt samhälle" (551). Och han yppar vissa betänklighe
ter mot att applicera merkantilismens språkbruk på kulturfrågor/Likafullt 
gör han det — kanske för att han tror att det gäller att möta 
"privatprofitens ideologi" på kulturfältet med dess egna vapen, för att 
besegra den. Vad han vägrar att se, är att han på så sätt i själva verket ger 
hela slaget förlorat. Ty med den strategin utlämnar han den "samhälleliga" 
kulturpolitiken just åt denna negativa ideologi — i samma ögonblick som 
han tror sig ha gjort kulturpolitiken stark nog att effektivt möta det 
privata affärslivets konkurrens. Politiskt sett kan Swedners resonemang 
sägas stå som ett typexempel på hela den socialdemokratiska idéutvecklin
gen. Man vill övervinna privatkapitalismen genom en rad statliga ("samhäl
leliga") åtgärder. Men dessa ställs aldrig så att de kommer att fungera 
antagonistiskt. De integreras i stället snabbt i samhällets allmänna 
kapitalistiska bas och tvingas Hka snabbt att motiveras ideologiskt med det 
allmänna kapitalistiska språkbruket (effektivitet, rationalitet, vinstmaxime-
ringetc). 

Poängen i Swedners artikel är tanken att distributionen av den 
"svårsålda" kulturen borde bli en "samhällelig" angelägenhet. Pä så sätt 
skulle den undandras det privata kapitalets inflytande men samtidigt 
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