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Sammanfattning

I den här rapporten undersöks konsten och kulturens roll post covid-19 med särskilt 
fokus på övervakningskapitalism och konstnärlig frihet. Några andra teman och 
utmaningar som analyseras för att förstå hur branschen kan komma att påverkas 
på längre sikt är: kapitalismens kriser, relationen ekonomi - kultur, autenticitet, 
alienation, relationen människa - natur, konstnärlig produktion, yttrandefrihet och 
digitalisering.

Syftet är att utforska hur konsten och kulturens roll kan komma att utvecklas post 
covid-19 och hur en eventuell utbredning av övervakningskapitalismen kommer att 
påverka konstnärlig frihet. Coronakrisen verkar förändra våra samhällen i grunden 
och har hittills lett till ett svårt läge för kultursektorn och dess mottagare.

I och med spridningen av covid-19 riskerar världen att hamna i en situation av mer 
övervakning då det kan anses vara ett effektivt sätt att kontrollera viruset. Därmed 
riskerar övervakningskapitalismen att få mer inflytande vilket kan komma att påverka 
konstnärliga uttryck så att det skapas på ett förutsägbart sätt, utformad efter precisa 
beräkningar och algoritmiska mönster. Ett begrepp som lanseras i rapporten är “den 
förutsägbara kulturen” som syftar till att beskriva den här eventuella utvecklingen. 

Övervakningskapitalismens logik passar även bra med en auktoritär regim där 
kulturpolitiken ofta är ett område som prioriteras högt. Med argument som att 
covid-19 och andra virussjukdomar behöver kontrolleras kommer det att vara enklare 
att implementera strikta åtgärder för att kontrollera och övervaka invånare. Det här 
riskerar att påverka yttrandefriheten och i förlängningen konstens möjligheter att 
ifrågasätta rådande strukturer och vara en potentiell kraft mot etablissemanget.

Syfte

Syftet med rapporten är att undersöka vilka möjliga förändringar som kan komma 
att ske inom konsten och kulturen på grund av krisen som Covid-19 har inneburit 
för samhället i stort. En annan aspekt är att utforska sambandet mellan konst och 
kultur och marknadsekonomiska aspekter och hur det har sett ut historiskt och kan 
komma att påverkas framöver. 

Rapporten är fristående och utgiven av Bohm Bohm Room men är sprungen ur 
ett uppdrag från organisationen ccap med syftet att undersöka undersöka konstens 
möjligheter att navigera bortom marknadsekonomins spelregler.
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Bakgrund
 
Coronakrisen har slagit hårt mot världen. De kulturella och kreativa sektorerna 
är inget undantag. Enligt preliminära uppskattningar från Eurostat som samlar in 
statistik om EU, kan krisen komma att påverka cirka 7,3 miljoner kulturella och 
kreativa arbeten inom hela EU. Över 30% av de som kommer att drabbas är 
egenföretagare som saknar sociala skyddsförsäkringar och som inte täcks av välfärdens 
sociala stöd.1 Trots dessa svårigheter och utmaningar har flera kulturaktörer visat 
en solidaritet mitt i krisen, genom att till exempel erbjuda sina verk utan kostnad för 
mottagaren online för att minska känslan av isolering. Det här dock är inte hållbart i 
längden och om kultursektorns nuvarande ekosystem ska överleva på sikt måste nya 
offentliga stödmodeller och finansieringsmodeller utvecklas och få ta plats.

Coronakrisen har blottat en sårbarhet i mänsklighetens civilisation. Den har lett 
till insikter om att vi aldrig helt kan dominera och kontrollera vår egen miljö eller 
dess omständigheter, som kan ses som en kvarleva från upplysningstiden och 
modernitetens tro på ständig tillväxt och framåtskridande. Om vi som civilisation 
fortsätter att exploatera naturresurser i samma takt som nu riskerar vi att hamna i 
ytterligare kriser framöver och det är dags att förhålla sig till miljön och klimatet på 
ett mer hållbart sätt och på naturens villkor. Filosofen Theodor Adorno menar att 
detta synsätt har sin grund i upplysningen och vi som människor måste omvärdera 
vår relation till naturen som omger oss och att konsten kan ha en roll att spela där 
för att väcka uppmärksamhet.

Covid-19 har skapat en ekonomisk kris. Det är inte första gången i historien som en 
kris inträffar med vårt nuvarande ekonomiska system som nästan kan beskrivas som 
en historia av kriser. Vilka är de inbyggda mekanismerna i kapitalismen som gör 
att det inträffar gång på gång? Vad är konsten och kulturens roll i det ekonomiska 
ekosystemet och i förhållande till tron på evig tillväxt?

I samhällets strävan om att kontrollera och bromsa covid-19, har drastiska åtgärder 
implementerats i flera länder världen över. Övervakningskapitalismen som redan 
innan covid-19 hade brett ut sig över stora delar av samhället, riskerar att få allt 
mer inflytande när makthavare gör större intrång i privata rum. Det här hänger 
ihop med att digitaliseringen har ökat takten och fått större inflytande i våra liv 
och knappast kommer att sakta ner. Tillsammans riskerar dessa krafter att urholka 
demokratin i sin strävan efter att kartlägga allt mer av våra liv i minsta detalj, vilket 
auktoritära regimer kommer vilja utnyttja för sina egna intressen. Hur kommer det 
att påverka yttrandefriheten och i förlängningen konstens möjligheter att agera fritt 
från politisk styrning?

1  Europeiska Kommissionen. 2020
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Kultursektorn är i högsta grad kopplad till hur marknadsekonomin utvecklas. Under 
de senaste 20-30 åren har konsten, kulturen och näringslivet allt mer integrerats 
genom bland annat begreppen “kulturella och kreativa näringar” och “New 
public management”. Det går även att se hur svensk kulturpolitik har påverkats 
av internationella idéer och EU i sin utformning gällande syften och mål för den 
nationella svenska kulturpolitiken. 

Hur det fortsatt kommer att utveckla sig är relevant för att förutse hur konsten och 
kulturen generellt kommer att utvecklas post coronakrisen. Detta är några av de 
ämnen som den här rapporten kommer att undersöka. 
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Kris som begrepp

“Vi kommer aldrig att få veta huruvida begäret efter att erövra rummet och tiden är en manifestation 
av någon slags universell mänsklig längtan eller produkten av passioner som är specifika för den 
kapitalistiska klassen. Vad man med säkerhet kan säga är att erövringen av rum och tid, liksom den 
oupphörliga strävan efter att behärska naturen, sedan länge har en central plats i de kapitalistiska 
samhällenas kollektiva psyke. Trots all kritik och alla invändningar, avståndstaganden och politiska 
oppositionsrörelser, och trots att de avsedda effekterna på naturen är massiva och märks allt tydligare, 
kvarstår fortfarande en övertygelse om att det på något sätt ligger inom räckhåll för oss att erövra 
såväl rum och tid som naturen (inklusive människans natur).” 2 

Varje dag kan vi läsa om kriser i massmedia. Det kan vara förtroendekriser för 
politiker, kriser mellan länder i konflikt, kändisars livskriser eller ekonomiska kriser 
på olika nivåer. Vår moderna historia och framförallt 1900-talet är i mångt och 
mycket ett krisernas århundrade: börskraschen 1929, finanskrisen 1931, oljekrisen 
1973, finans- och fastighetskrisen under 1990-talet och IT-bubblan omkring 2000 
för att nämna några. Kris som fenomen och begrepp är varken något unikt för 
vår samtid eller för 1900-talet. Skillnaden mellan då och nu har framförallt med 
synliggörandet i det offentliga rummet. Den alltmer intensifierade mediekulturen 
tillåter kriserna att ta plats och de syns allt mer. 

Kriser kännetecknas av osäkerheten som ingår i själva ordet. Kriser bryter av med 
det normala och vardagliga och för att bemöta detta tillstånds krävs det okända och 
icke-beprövade metoder. När ett samhälle väl är inne i en kris, vet ingen vad som är 
att vänta eller om framtiden är av godo eller ondo. Kriser skapar kaos som öppnar 
upp för politiska förändringar oavsett inriktning. Kris är ett ord som har funnits 
med länge i mänsklighetens historia. Det härstammar från antikens Grekland och 
började användas mer aktivt när moderna samhällen växte fram under 1700-talet 
och industrialismen. Begreppet har framförallt två betydelser; Det kan innebära en 
svår utmaning eller prövning. 

Kris kan också innebära att det är något viktigt som står på spel och att våra 
handlingar kommer att påverka framtiden. Ordet signalerar ett avgörande. Det 
är ett begrepp som på många sätt symboliserar den moderna världen och dess 
oförutsägbarhet och snabba skiften. Det handlar också mycket om mänsklighetens 
förhållande till tid och rum.3 

2  Harvey. 2010
3  Sörlin. 2020
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“I krisbegreppets kärna ligger emellertid snarare en helt annan tolkning med en djup anknytning 
till historia och till tid. Den tyske historikern Reinhart Koselleck utvecklade detta i sin studie om 
det moderna krisbegreppets förvandling i synnerhet under 1700- och 1800-talen. Tidsdimensionen 
fanns redan i det antika begreppet, som förutsatte det framåtblickande avgörandet, vilket också 
innebar ett ställningstagande, ett val. Det är detta val som gör krisen ångestladdad. I valet är vi fria, 
men vad vi väljer avgör utgången.” 4

Utifrån detta går det att se krisen som en process snarare än ett tillstånd. Tid är ett 
viktigt begrepp för historikern Reinhart Koselleck. Han menar att under en kris 
är det stora möjligheter att skapa nya synsätt för samhällsbygget. Det går alltså att 
förstå krisen som en övergång snarare än en återgång till något som har varit eller 
en tillfällig utmaning som ska besegras. 

Sammankopplat med kris finns det även en idé om framstegstanken. Denna tanke 
fanns med under industrialismen och in i vår samtid där ekonomisk tillväxt, teknologisk 
utveckling och ökat välstånd är några värden som nästan har blivit religiösa mål. 
Till och med odödlighet och en kolonisering av rymden är målsättningar som inte 
är ovanliga inom dagens Silicon Valley-kretsar. Vår föreställning om framtidens 
möjligheter kan ibland vara obegränsade. Coronakrisen skulle därmed kunna ses 
som något som bryter av med den här idén om framsteget och målet om ständigt 
tillväxt. 

En kris kan också innebära att sådant som vi har ansett som utopiskt eller radikalt 
helt plötsligt blir vardag. Att bli tvingad att sitta i karantän eller stängda landsgränser 
är två exempel. Det får oss att inse att inget kan tas för givet och att inget existerar 
för evigt. Det är lätt att tro när människan lever på att det som sker omkring oss just 
“här och nu” är det enda möjliga och realistiska. Blickar vi bakåt i historien, är det 
tydligt att förändringar kan ske snabbt och att det är svårt att förutsäga något om 
framtiden. Den grekiske filosofens Aristoteles tes: “Det enda jag vet är att jag ingenting vet” 
passar bra för att beskriva detta tillstånd.5 En kris blir med andra ord en möjlighet 
att ifrågasätta och ta itu med moraliska brister och svårigheter som ett samhälle 
brottas med.

Trots att kriser utgår från att något svårt eller hemskt inträffat kan det få människor 
att inse vikten av sådant som de i vanliga fall tar för givet, eller får dem att uppskatta 
sådant som de tar för givet. Medmänsklighet och solidaritet kan bli viktigare. Det 
blir uppenbart hur institutioner som skolor och sjukhus är samhällsbärande och 
som ett välfungerande samhälle inte klarar sig utan. Kriser leder också till oro för 
familjen, världen, ekonomin och samhället. Det kan även innebära tid för att stanna 
upp som individ och som därmed öppnar upp för lärande och reflektion.6 

4 Arvidsson, 2013
5 Reason and Meaning. 2019
6 Sörlin. 2020
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Möjligtvis kan en kris bidra till insikter om hur ett mer hållbart och långsiktigt 
samhälle ska byggas. Det kan vara ett tillfälle att nå ett tillstånd som är mer hälsosamt 
för människans utveckling än den vi befinner oss i nu. För är det verkligen så att vi 
bör gå tillbaka till det som var det “normala” innan coronakrisen slog till? 

Effekterna av den nuvarande coronakrisen är svåra att överblicka i dagsläget. Till en 
början var det sjukvården som drabbades hårt och blev överbelastat i flera länder. 
Men krisen spred sig snabbt utanför sjukvården och har idag lamslagit stora delar 
av samhällsekonomin med ökad arbetslöshet där kultursektorn utmärker sig extra 
tydligt.

Hopp eller förtvivlan?

En aspekt av coronakrisens utveckling är att undersöka det möjliga hopp och 
engagemang som väckts under en händelse som denna. Vilket typ av engagemang 
kommer att väckas och varifrån startar det? Vad blir den ideologiska värdegrunden 
för detta engagemang? 

Det finns en möjlighet att istället för kollektiv oro och sorg, skapa förhoppningar om 
positiv social förändring och ett politiskt uppvaknande. Som läget ser ut nu finns det 
en stor bredd av potentiella idéer om hur demokrati, ekonomi och miljön kommer att 
påverkas. Det finns förhoppningar om ökad solidaritet och ansvarskänsla, men också 
tendenser som visar på ökad polarisering och konspirationsteorier. Coronakrisen 
har satt ljus på frågor om samhällets sårbarhet och hur människor från olika 
socioekonomiska klasser drabbas på olika sätt. Det har även uppkommit tankar och 
diskussioner kring relationen mellan staten och marknaden. Från många håll, som i 
vanliga fall inte stöder tanken om en stor stat kommer krav om ekonomiska stöd och 
räddningspaket. Det här kan te sig paradoxalt då flera av dessa aktörer till exempel 
stora vinstdrivande företag i normala fall är av åsikten att marknaden filtrerar ut 
vad som är bra och dåligt, det vill säga det som säljer klarar sig och resten bör ”gå 
under” på grund av att det inte finns någon efterfrågan. 

Författaren och forskaren Naomi Klein visar i boken Chockdoktrinen (2015) på hur 
det i tider av kris finns en risk för ökad marknadsexploatering och att offentliga 
institutioner säljs till riskkapitalister och privata aktörer.7 Flera experter menar även 
att det finns risk för ökad militär närvaro och att auktoritära maktmedel sätts in för 
att få befolkningen att känna sig trygg och stå bakom att myndigheter ska få större 
utrymme att bestraffa, låsa in och ta till ”tuffare tag”. 
 

7  Naomi Klein. 2015
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Vi kan också se hur högerpopulism och politiska rörelser som grundar sig i rasistiska 
åsikter uttrycker sig om att nationen och staten har blivit för vek och att tuffare 
åtgärder måste implementeras, exempelvis att landsgränser ska stängas. Det väcks 
också hopp bland progressiva rörelser om en mer solidarisk och hållbar värld. Krisen 
mobiliserar solidaritet och uppmärksammar oss på att vi är i detta tillsammans och 
kan ge näring till drömmar om ökad social och ekologisk hållbarhet.
 
I boken Catastrophism – The Apocalyptic Politics of  Collaps and Rebirth (2010) menar 
författarna att det är viktigt att förstå att en kris har flera perspektiv. Termen 
katastrofism är enligt dem en möjlighet för att beskriva hoppet om en annan värld 
som uppkommer i samband med kriser.8 Förhoppningen om att “andra människor” 
ska komma till insikt om hur det egentligen står till eller hur vi ska rätta till samhällets 
problem återfinns inte bara inom konspirationsteorier eller alternativ-högern, utan 
även i progressiva rörelser som verkar för ett bättre klimat, ökad social jämlikhet, 
pluralism och jämlikhet. 

Att anta att social förändring kräver en katastrof  är dock farligt, då det kan tendera 
att ta bort individens ansvar från att agera. Det är lättare att bara invänta katastrofen 
istället för att agera för en bättre värld. Det skulle kunna leda till en situation där det 
nästan uppstår en längtan eller fascination över att situationen förvärras, utifrån en 
övertygelse om att det är enda vägen mot förändring. Det är ett förhållningssätt som 
kan leda till apati och slapphet med rädsla och uppgivenhet i fokus, vilket riskerar 
att bidra till ökad högerpopulism och ett protektionistiskt samhälle. 

Kriser och kapitalism

Varje kris har sina specifika kännetecken. Coronakrisen utmärker sig på flera sätt och 
är annorlunda på några väsentliga punkter i jämförelse med tidigare kriser. För att 
klara kraven om social distansering och självkarantän, tvingas regeringar att stänga 
ner delar av samhällen som i vanliga fall håller igång ekonomin via konsumtion och 
arbete. Det komplicerar åtgärder för att få igång ekonomin då staten snarare främst 
har fokuserat på hur marknaden ska begränsas genom att gränser stängs och butiker 
inte kan vara öppna. Det har lett till att fokus på hälsa och vård blivit viktigare 
än ekonomisk tillväxt. Det är en intressant utveckling som förhoppningsvis också 
kan påverka hur vår civilisation tänker kring klimathotet och andra stora politiska 
beslut. Under våren 2020 har många makthavare i flera av västvärldens länder 
propagerat för vikten av att begränsa olika typer av fabriksproduktion till det absolut 
nödvändigaste som respiratorer, sjukhussängar, ansiktsmasker och skyddshandskar. 

8  Davis. 2010 
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Bland dem som vädjade var Storbritanniens premiärminister Boris Johnson som 
bad landets bilindustri att “svänga om från att tillverka bilar till respiratorer” och 
den amerikanska presidenten Donald Trump som beordrade biltillverkaren General 
motors att tillverka respiratorer.9 Det är extraordinärt att politiska ledare vänder sig 
direkt till stora industrier om hur de bör gå tillväga med sin verksamhet. Om det är 
något den här krisen visar, är det hur prekär situationen är och har varit för många, 
speciellt inom arbetarklassen och dem som globalt redan är utsatta. När så många 
människor riskerar att förlora så mycket, har regeringar tvingats att fokusera på 
grundläggande behov som hälsa och överlevnad hos sina medborgare. 
 
Alla åtgärder som staten investerar i under 2020 kommer att behöva betalas av i 
framtiden. Det kommer att betyda en omställning i hur samhällen bygger upp sin 
samhällsekonomi och den sociala infrastrukturen. Frågan är hur det kommer att se 
ut?

Det som tidigare var “normalt” kan komma att ifrågasättas även om det förmodligen 
är vad de flesta människor kommer att vilja återvända till på grund av sökandet efter 
trygghet och rädsla för stora förändringar. Detta trots att det tidigare “normala” 
förmodligen var det som fick oss att hamna i den här situationen. Här finns det 
en risk att högerpopulistiska rörelser kommer dra nytta av att vara nostalgiska och 
erbjuda en vision som skänker trygghet och säkerhet till sina medborgare. Det gör 
att många samhällen därmed kan drabbas av auktoritära åtgärder, vilket vi redan 
har sett på flera håll i bland annat Polen och Ungern. Samtidigt är möjligheterna 
för olika progressiva rörelser stora. Till exempel är det tydligt att det finns en stor 
opinion för att stärka välfärden och det kommer förmodligen att vara svårt för en 
makthavare som Leif  Östling, tidigare chef  för Svensk Näringsliv, att komma undan 
med uttalandet “Vad fan får jag för pengarna?”.10 Det finns stora möjligheter för 
kollektiva lösningar kring arbetsmarknadsfrågor och att marknaden löser allt är det 
troligen fler som kommer att ifrågasätta. Samarbete snarare än konkurrens kan bli 
viktigare och det sociala välmåendet kan komma att prioriteras före ständig tillväxt 
och individualism. 

“To achieve a better outcome, the world must act jointly and swiftly to revamp all aspects of  our 
societies and economies, from education to social contracts and working conditions. Every country, 
from the United States to China, must participate, and every industry, from oil and gas to tech, must 
be transformed. In short, we need a “Great Reset” of  capitalism”. 11

9  BBC. 2020
10  Aftonbladet. 2017
11  Schwab. 2020
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Allt fler aktörer som är kända för att försvara frihandel och marknadsekonomiska 
lösningar kritiserar allt oftare dagens ekonomiska system. Klaus Schwab är en 
av dessa. Han är grundare och ordförande för World Economic Forum, som är 
känt på grund av den årliga konferensen i Davos, Schweiz, som samlar några av 
världens mäktigaste beslutsfattare inom politik och näringsliv. Schwab är kritisk 
mot den nuvarande kapitalismen och menar i sin nya bok The Great Reset (2019) 
att coronoakrisen sannolikt kommer att ge dödsstöten åt nyliberalismen som vi 
känner den. Han menar att det är ett utmärkt läge att nu omarbeta internationella 
institutioner och hitta nya samarbeten för att på lång sikt kunna lösa utmaningar 
som klimatkrisen och en ökad arbetslöshet. Enligt Schwab måste vi bygga helt nya 
grunder för våra ekonomiska och sociala system om vi vill skapa en friskare, mer 
rättvis, hållbar och välmående värld. Det låter ambitiöst, men han anser att det är 
genomförbart främst på grund av de förändringar vi redan har sett som svar på 
coronakrisen, som har tvingat oss att snabbt och radikalt överge vissa vanor i våra 
livsstilar som ansågs självklara före pandemin. 

“The Great Reset” baseras på tre pelare:

- Att styra marknaden mot rättvisare resultat med hänsyn till miljömässiga och 
sociala risker och möjligheter och inte enbart med fokus på kortsiktiga ekonomiska 
vinster. 

- Att säkerställa att investeringar eftersträvar delade mål, såsom jämlikhet och 
hållbar-het. I  detta avseende nämner författaren Europeiska Kommissionens 
återvinningsfond på 750 miljarder Euro, vilket utgör en stor möjlighet till framsteg 
inom dessa områden.  

- Att nyttja innovationer som kommit med fjärde industriella revolutionen för ta 
itu med nuvarande utmaningar kring hälsofrågor och socioekonomiska problem.12

Frågor om jämlikhet och rättvisa kan även komma att bli viktigare framöver då 
det kommer att vara diskussioner om vem som har fått vad under krisen, och vilka 
som förtjänar stöd från staten. Krisens natur och de sociala begränsningarna som 
är nödvändiga för att övervinna den har gjort att ömsesidighet och solidaritet har 
vunnit mark mot individualism och neoliberal girighet som dagens ekonomiska 
system präglas av. Det här öppnar möjligheten till en omorientering i sociala 
synpunkter när krisen och statens svar på den utvecklas. Till skillnad från att hantera 
smittspridningen av covid-19 fungerar inte temporära lösningar för varken klimatet 
eller konsten och kulturens roll. Det kräver snarare att samhällets infrastruktur 
förändras på ett djupt strukturellt plan. 

12  Schwab. 2020
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Det går därför att se krisen som en möjlighet till sociala förändringar och reflektioner 
kring hur vi ska leva och relatera till varandra som medmänniskor. För progressiva 
krafter handlar det om att dra nytta av de positiva vindar som har uppkommit och 
förvandla det till slagkraftiga visioner och genomföra policys. Det skulle även gå att 
kombinera med miljörörelsen och en potentiell rörelse för en ny syn på hur kultur 
och konst ska upplevas. 

“To achieve a better outcome,  
the world must act jointly and swiftly to 
revamp all aspects of our societies and 

economies, from education to social  
contracts and working conditions. Every 
country, from the United States to China, 
must participate, and every industry, from 
oil and gas to tech, must be transformed. 

In short, we need a “Great Reset” 

of capitalism”.
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Övervaknings-
kapitalism 



17

“Once we searched Google, but now Google searches us. Once we thought of  digital services as free, 
but now surveillance capitalists think of  us as free.”13 

“Mjukvara har blivit ett universellt språk, ett gränssnitt för vår fantasi och världen. Mjukvara är 
för 2000-talet vad elektricitet och förbränningsmotorn var för 1900-talet. Jag ser det som ett lager 
som genomsyrar dagens samhälle”.14 

Övervakningskapitalism är ett begrepp som har blivit allt vanligare i debatten om 
integritet och yttrandefrihet och för att beskriva vår digitala samtid och den framtid 
som väntar oss. I boken The age of  surveillance capitalism (2019) identifierar författaren 
Shoshanna Zuboff några nyckelfunktioner i övervakningskapitalismens logik. Dessa 
är:

1. En strävan efter att samla in mer data och göra flera analyser.

2.Utveckling av nya avtalsformer som använder datorövervakning och 
automatisering.

3. Lusten att anpassa och skräddarsy de tjänster som erbjuds användare av digitala 
plattformar.

4. Användningen av den tekniska infrastrukturen för att genomföra kontinuerliga 
experiment med sina användare och konsumenter.

Förmågan att kunna göra slutsatser och identifiera människors tankar, känslor och 
avsikter är ett banbrytande skede i kapitalismens historia. Nu kan privata företag 
genom automatiserade metoder samla tillräckligt med data för att göra avancerade 
bedömningar om enskilda personers framtida beteenden. Det här är ovärderlig 
information för företag som vill kunna sälja produkter på bästa möjliga effektiva 
sätt. 

“The commodification of  behaviour under surveillance capitalism pivots us toward a societal future 
in which market power is protected by moats of  secrecy, indecipherability and expertise. Even when 
knowledge derived from our behavior is fed back to us a quid pro qui for participation, as in the case 
of  so called “personalization”, parallel secret operations pursue the conversion of  surplus into sales 
that point far beyond our interests. We have no formal control because we are not essential to this 
market action”15

13	 	Zuboff.	2019
14  Fronesis. 2020
15	 	Zuboff.	2019
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Enligt Zuboff är den mänskliga erfarenheten för Google vad råvaror var för 
kolonialmakterna när de “upptäckte” Amerika och Afrika. På samma sätt som 
dåtidens exploatörer hämningslöst tog vad de ville utan några samvetskval kan 
detsamma sägas om hur Google, Amazon och Facebook ser på privat information. 
Det handlar inte längre bara om smarta algoritmer som ger oss tips på böcker eller 
skapar skräddarsydda playlists på Spotify. Det handlar även om så kallad “nudging”, 
vilket handlar om att företag har tillräckligt med information om oss för att kunna 
föra in oss på konsumentsbeteenden som vi själva inte visste att vi var intresserade av. 
Denna kraft att forma beteenden för andras vinst eller makt är automatiserad. Det 
har ingen grund i demokratisk eller moralisk legitimitet och hotar själva stommen 
för individuell autonomi som är avgörande för att ett demokratiskt samhälle ska 
fungera. 

Under de senaste årtionden har digital data, så kallad “big data”, ökat explosionsartat. 
Den enorma information som genereras när vi googlar, sänder sms eller chattar är 
en guldgruva för de stora teknikföretagen. Genom individdata om en person går 
det att utläsa och förutspå dennes beteenden som i det närmaste liknar science 
fiction eller en totalitär diktaturstat. Möjligheten att kartlägga samhället och sina 
medborgare på detta specifika sätt har lett till att många aktörer är optimistiska till 
att lösa alla möjliga typer av samhällsproblem, som att förhindra brott eller motverka 
sjukdomar. Det har lett till att det sociala livet i vår samtid anses allt mer förutsägbart 
och regelstyrt, vilket är en kontrast mot hur många filosofer förutspådde den digitala 
tidsåldern på 90-talet. Sociologer som Anthony Giddens, Zygmunt Bauman och 
Manuel Castells funderade mycket på hur avmaterialisering ledde till en allt mer 
osäker och instabil tillvaro. 

“Ett så kallat senmodernt samhälle där institutioner och kulturella traditioner har ersatts av 
självreflexivitet och individuella livsval. På ett liknande sätt beskrev Bauman den tekniska 
utvecklingen som en övergång från en “solid” till en “flytande” modernitet vilket innebär att stabilitet 
har ersatts av av ökad bräcklighet och sårbarhet. Flöden har ersatt determinerande sociala strukturer 
och kulturella system i en tidsålder då förändring är det enda permanenta och osäkerhet det enda 
säkra.”16

På 90-talet fanns en utopisk syn bland forskare att se den digitala utvecklingen som 
en fortsättning på postmodernismen där en upplösning av materiella värden bara 
skulle fortsätta. Idag ser det annorlunda ut och vi har som sagt snarare rört oss i 
en riktning som är det totalt motsatta. Det går att förklara med hur internet har 
förändrat sig. 

16  Fronesis. 2020
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Från att tidigt ha varit ett fragmenterat digitalt landskap på 90-talet med flera olika 
aktörer och präglat av experimentlusta till vårt nuvarande klimat som liknar globala 
monopol där aktörer som Google, Facebook och Amazon regerar.17

Samtidigt är Zygmunt Baumanns tes om den flytande moderniteten i allra högsta 
grad relevant. Baumann beskrev en samtid där alla sociala relationer kan upphävas 
och flexibilitet är det mest eftersträvansvärda, vilket leder till att människor känner 
sig rotlösa och osäkra i världen.18 Det är en förvirrande tid som efterfrågar snabbhet 
och fokus på individen. Sociala medier är relevant i sammanhanget, då de både har 
förmåga att sammankoppla människor, men också bidra till en utbredd känsla av 
bortkoppling från samhället. I den flytande moderniteten har politiken fått ge vika 
för finanskapitalet, vilket går att koppla samman med hur övervakningskapitalismen 
brer ut sig. 

“Snarare än att utgöra en toppstyrd kontrollstruktur är den digitala makten nu allt mer implicit, 
undflyende och svårgripbar: den utövas genom algoritmer som formar strukturella sammanhang och 
förändrar sociala regler. Makt och kontroll är således invävda i de regler som ligger till grund för 
interaktionen: de digitala plattformarna och de algoritmer de vilar på utgör ett slags grammatik som 
betingar vårt språk, vårt tänkande och i slutändan också vårt beteende.” 19

I denna kristid med covid-19 står vi enligt författaren och forskaren Yuval Norah 
Harari inför två särskilt viktiga val. Den första är mellan totalitär övervakning och 
en potentiellt ny medborgarrörelse. Den andra är mellan nationalistisk isolering och 
global solidaritet. För att stoppa pandemin måste befolkningar följa vissa riktlinjer 
och restriktioner. Det finns två huvudsakliga sätt att uppnå detta; En metod är 
att den styrande regeringen i ett land övervakar människor och straffar dem som 
bryter mot reglerna vilket underlättas med hjälp av tekniken som har kommit med 
övervakningskapitalismen. För första gången i mänsklighetens historia gör tekniken 
det möjligt att övervaka alla dygnet runt. 

Nu kan stater förlita sig på sensorer och kraftfulla algoritmer. På grund av företag 
som Google och Facebook har det utvecklats effektiva sätt att samla in tillräcklig 
information.20 För att hantera coronavirusets dramatiska utbredning används 
många metoder som i vanliga fall skulle upplevas som integritetskränkande. Stater 
följer sina medborgares rörelsemönster för att spåra hur vi reser och se om vi följer 
restriktionerna. Det finns en viktig aspekt i detta som handlar om att snabbt och 
effektivt spåra smittan och sätta in nödvändiga åtgärder. 

17  Fronesis. 2020
18  Stille. 2015
19  Fronesis. 2020
20  Harari. 2020

Ö
ve

rv
a

k
n

in
g

sk
a

p
it

a
li

sm



20

Men vad händer i samhällen som redan innan pandemin varit auktoritära och som 
kan utnyttja sig av denna situation för att ytterligare införa kontroll och övervakning? 
Följderna  av covid-19 kan innebära ytterligare utveckling av övervaknings-
kapitalismen där människors vardag övervakas allt mer och analyseras in i minsta 
detalj. Här gäller det att vara på sin vakt för att samhället ska kunna bevara en 
mångfald av uttryck och ideer, annars riskerar yttrandefriheten att drabbas hårt. Är 
det vad som krävs för att leva i ett samhälle utan pandemier? Att be människor att 
välja mellan integritet och hälsa är själva roten till problemet, eftersom detta är ett 
falskt val. Vi kan och bör värna om både integritet och hälsa. Vi kan välja att skydda 
vår hälsa och stoppa pandemin utan att införa totalitära övervakningsregimer, och 
istället stärka medborgarnas trygghet och frihet. Centraliserad övervakning och 
hårdare straff är inte det enda lösningen att få människor att följa gynnsamma 
riktlinjer. Snarare handlar det om tillit till offentliga institutioner och att vetenskapliga 
fakta presenteras på ett tillförlitligt sätt.  

Under de senaste två decennierna har övervakningskapitalister haft det ganska enkelt, 
med knappt någon inblandning från juridik och förordningar. Den demokratiska 
processen har inte hängt med när företag samlat mängder av kunskap och makt. 
Dessa farliga asymmetrier är institutionaliserade. Det handlar även om ordval och 
hur något vinklas. Genom att kalla en stad som bygger helt på övervakningskameror 
för en “Smart city” blir det svårare att kritisera dess potentiellt odemokratiska 
funktioner då det upplevs som något modernt och som är tänkt att underlätta 
vardagen för sina medborgare.

“We thought that we search Google, but now we understand that Google searches us. We assumed 
that we use social media to connect, but we learned that connection is how social media uses us. We 
barely questioned why our new TV or mattress had a privacy policy, but we’ve begun to understand 
that “privacy” policies are actually surveillance policies.”21

Karin Pettersson, kulturchef  på Aftonbladet, menar i en ledare 22 augusti 2020 
i samma tidning, att vänsterrörelsen saknar verktyg och lösningar på de digitala 
jättarnas utökade makt, även om det görs vissa försök till konkreta alternativ. 

21	 	Zuboff.	2020
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“Vänstertänkare som Francesca Bria och Evgeny Morozov menar att utvecklingen måste mötas med 
en idé om hur digital suveränitet upprätthålls inom nationalstaten – och hur data kan användas för 
att bygga ett klimatsmart samhälle. Ekonomen Gwen Weyl och filosofen Jaron Lanier har föreslagit 
ett system med ett slags fackföreningar för data, där medborgarnas intressen tas till vara. Inom EU 
pågår ett massivt arbete med regleringar av den digitala ekonomin – ett arbete där Sverige knappt 
medverkar och helt verkar sakna idéer. Detta för att nämna bara några exempel. Den digitala 
ekonomin hade kunna innebära stora möjligheter för en modern vänster. I stället ser vi nu slappt på 
medan världen käkas upp av monopolkapitalet.”22

“Once we searched Google,  
but now Google searches us. 

Once we thought of digital services as 
free, but now surveillance capitalists think 

of us as free.” 

Vårt digitala århundrade skulle ha varit demokratins guldålder. Istället präglas tiden 
vi lever i av en ny form av social ojämlikhet med extrema asymmetrier av kunskap, 
eftersom teknikjättarna tagit kontroll över informationen och utnyttjar detta genom 
att bli mer effektiva och få mer makt. Det nuvarande ekonomiska systemet är uppbyggt 
på att samla in och processa data. De företag som redan har byggt upp en stor 
tillgång till data har möjlighet att samla in ännu mer, vilket riskerar att underbygga 
konkurrens och istället leda till att olika monopol tar form. Det som betyder något 
är framförallt inte vad vi specifikt skriver in i sökmotorerna, utan ”behavior surplus” 
vilket i princip betyder ”det som vi kommer att söka i framtiden”.23 Företag är alltså 
mest intresserade av att veta vårt kommande beteende för att kunna skräddarsy sina 
annonser, och det är så övervakningskapitalismen allt mer utvecklar sig. I och med 
pandemin är det troligt att den utvecklingen kommer att påskyndas, och att dess 
lobbymakt förmodligen kan komma att öka. 

I den här utvecklingen av övervakning, algoritmer, automatisering och förutsägbara 
beteenden har konstnärliga uttryck en möjlighet att formulera alternativ. Det 
går att jämföra med hur dadaismen, surrealismen och flera andra modernistiska 
rörelser reagerade på den övertro på förnuft, teknik och industrialism som ledde 
fram till första världskriget. Det går även att se 60-talets konst-performance och 
fluxrörelserna som en slags reaktion mot andra världskrigets fasor och efterkrigstidens 
strikta konformism. Frågan är hur kommande konströrelser som kritiserar dagens 
samhällen kommer att formulera sig?

22  Pettersson. 2020
23	 	Zuboff.	2019

Ö
ve

rv
a

k
n

in
g

sk
a

p
it

a
li

sm



22

Konstnärlig 
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&
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”After the monstrosity of  the war, what do we do? What is there to paint? We have to start all 
ovagain.” 24

Citatet är från den abstrakta amerikanska konstnären Barnett Newman angående 
konstens roll efter andra världskriget. På samma sätt är det möjligt att coronakrisen 
kommer att vara så fundamental tillsammans med klimatkrisen, att det kan 
komma att förändra framtida konstnärliga uttryck i grunden. En aspekt i det är 
att se hur hur konsten förhåller sig till produktionskedjan och i förhållande till 
övervakningskapitalismens spelregler. Det här avsnittet utforskar konsten, teatern 
och dansens relation till marknadsekonomiska principer. 

Konstens primära funktion är enligt en viss tradition av filosofiska tänkare att 
kritisera det kapitalistiska systemet. De mer kända är tänkare från den så kallade 
Frankfurtskolan, som exempelvis Max Horkheimer, Walter Benjamin och Theodor 
Adorno.25 Men tillvägagångssättet att kritisera skiljer sig åt på många sätt, till exempel 
som hur kapitalism ska definieras och hur konsten ska kritisera det ekonomiska 
systemet. Ska konsten kritisera hur kapital förflyttas och expanderar till olika former 
av varufiering? Eller ska konstverk vara kritiska till den alienation som kapitalismen 
bidrar till genom att göra medborgare till blinda konsumenter?

Filosofen och författaren Boyan Manchev menar i essän The collaborative turn 
in contemporary dance (2015) att när vi talar om konstnärlig produktion glöms 
oftast de ekonomiska bakomliggande strukturerna bort. Det är därför viktigt att 
undersöka hur arbete, samhälle, organisering, produktion och samhällsstrukturer 
hänger ihop med konstnärlig produktion. Filosofen Walter Benjamin talar om 
det ryska avantgardet under tidigt 1900-tal som ett bra exempel. Inom teatern 
utforskade ryska konstruktivistiska regissörer samband mellan former av ekonomisk 
produktion och former av konstnärlig produktion. Produktionsbegreppet ersatte 
den romantiska skapelseidén och konsten som något bortkopplat från samhällets 
materialitet. Många av medlemmarna i konstruktivismen var intresserade av att 
gå bortom den borgerliga romantiska idén om konsten och istället ingripa direkt 
i produktionsprocesserna. En inspirationskälla var bland annat Taylorismen och 
deras mekaniska modell om hur varor produceras.26

Den ryska teaterregissören Vsevolod Meyerhold utvecklade begreppet ”biomekanik” 
under 1920-talet, som handlar om optimering av produktion och organisering av 
arbetskraft. 

24  MoMa. 2020
25  Anekdot. 2017
26  Manchev. 2015
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Metoden bygger på en fördjupad vetenskaplig syn på den mänskliga kroppen som en 
”maskin” och innebär en stiliserad och fysiskt inriktad form av teater med särskilda 
skådespelarövningar. Det är uppenbart att denna inriktning var symptomatisk för 
en avgörande omvandling av uppfattningen om konstnärligt arbete. Konstnären 
betraktades inte längre som en figur som förkroppsligar ett geni, som skulle återge 
romantiska klichéer, utan istället som en producent. Det var inte en ”enkel” 
producent utan snarare en framtidens arbetare; en arbetare som uppfinner nya 
sätt och som fokuserar, mobiliserar och kontrollerar sina produktiva krafter för det 
konstnärliga arbetet och är medveten om sin roll i samhällsekonomin.27

En liknande tendens går att se i utvecklingen av den moderna dansen under samma 
period. I expressionistisk dans som hos koreograferna Rudolf  Laban, Mary Wigman 
och senare Martha Graham, går det att identifiera konceptet av kroppen som ett 
instrument och som produktiv energi. Det var tydligt att frågor om produktionssätt 
och organisation av arbete var vitala delar av den moderna dansens utformande. 
Experimenterande med nya former av subjektivitet och gemenskap var också en 
grundläggande drivkraft för den tidiga utvecklingen av performancekonsten, 
kroppskonst, jordkonst, teater och dans under 60- och 70-talet. Diskursen 
kring hur samarbete skulle skapas handlade mycket om experimenterande av 
produktionsbegreppet.28 

Manchev menar å andra sidan att det finns exempel på konstformer som närapå 
blivit “performance capitalism”. Vad som står på spel inom dans och samtida konst 
blir i slutändan nya biopolitiska former. Biopolitik är ett begrepp som myntades av 
filosofen Michel Foucault och handlar om förhållandet mellan biologi och politik. 

Enligt Foucault utövar det moderna samhället makt över sina medlemmar genom 
sofistikerade tekniker,  som till exempel genom att att sträva efter att kontrollera 
medborgarnas kroppar.29 Ett problem uppstår när dans och konsten reduceras till 
varor och konsumtion, vilket är lätt hänt i ett samhälle som är baserad på evig 
tillväxt och ökad produktion vilket även påverkar konstnärliga uttryck.30

Det finns alltid en risk med denna typ av varufiering, vilket har skett med konstnärliga 
uttryck i allt högre grad. Som med alla subkulturer och “counter cultures” som 
uppkommer i en form av kritik mot kapitalismen, finns risken att det äts upp och 
kommodifieras av kapitalismen och istället förvandlas till en kreativ och säljbar 
image. Det har hänt med hippierörelsen, punken och hackerkulturen. 

27  Cash. 2015
28  Manchev. 2015
29  Wallenstein. 2013
30  Manchev. 2015

K
o

n
stn

ä
rlig

 p
ro

d
u

k
tio

n
 &

 ka
p

ita
lism

https://sv.wikipedia.org/wiki/Maskin
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stiliserad
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fysisk


25

Det blir som en varufiering av utopiska idéer som skapar alternativa levnadssätt, 
vilket i sig blir en möjlighet för framförallt unga konsumenter att köpa sig en identitet. 

Det här utvecklingen mellan konst och kapitalism eskalerade ytterligare med boken 
“Den kreativa klassen” (2006) som myntades av författaren och forskaren Richard 
Florida. Begreppet sågs som en slags emancipatorisk kraft inom kapitalismen 
som bidrog till öppenhet och kreativitet då kulturella och konstnärliga värden 
sågs ha möjlighet att påverka samhället och bidra till mer progressiva värderingar. 
Konstkritikern Nicolas Bourriads tankar om relationell estetik är också relevant i 
sammanhanget, då han han berör ideal som mobilitet, flexibilitet, öppna förbindelser, 
nätverk och experiment med olika tekniker. Bourriaud definierar begreppet som ”ett 
knippe konstnärliga utövningsområden som tar sin teoretiska och praktiska utgångspunkt ur helheten 
i mänskliga relationer och deras sociala kontext, snarare än en oberoende eller privat plats.”31

Kreativ kapitalism är i högsta grad flexibel och har möjlighet att appropriera olika 
områden, inte minst kultursektorn och dansen. Det tvingar sektorn att förhålla sig 
till en ny typ av produktion. På så sätt kan kapitalismen leta sig in i utförandet 
vilket leder till ett så kallad “performance” som uttryck blir till något som förstärker 
kapitalismens värden om konkurrens och tillväxt snarare än dess ursprungliga 
idé som handlade om motstånd och att ifrågasätta eller kritisera status quo och 
marknadseknomiska principer. Vad är då anledningen till den här förändringen? 
Manchev ger en möjlig förklaring:

“On the one hand, the development of  the system of  art education, normalizing and making normative 
creation and modes of  artistic production, resulting in an excessive number of  qualified artists, in 
a quantitative boom of  the market of  cultural producers, and accompanied by an ongoing reduction 
of  means. In relation to that, we observe the tendency of  a general precarization of  artistic labor 
covered with the comfortable metaphors of  nomadism and relationality, and structurally contributing 
to contemporary art’s “process orientation,” “project orientation,” “collaboration orientation” – to 
quote some of  its language. Hence, generalized precarity is fundamental for understanding the interest 
in collaboration: the “hard core” economic reality of  precarity and structural self-precarization no 
doubt represent the structural condition of  the collaborative turn. In this, neglecting or undermining 
this dependency is more than naïve: it is cynical.”32

Manchev har ytterligare idéer om produktion och dans. Han menar att det är 
viktigt att förstå orsaken och effekten av den konstnärliga akten som dans är och se 
potentialen som finns i konstformen. 

31  Chayka. 2011
32  Manchev. 2015
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“Contemporary art and dance in particular should face the necessity of  a new concept of  production, 
related to a new concept of  action, of  activity, and contribute to elaborate it. They have the chance 
to confront the risks at stake by growing meta-critical awareness and strategies, and experimenting 
with new forms of  labor and production, of  production of  value and exchange, alternative to the 
standardized marketable forms. Hence the concept and practice of  collaboration appear as a field of  
polemic forces – of  discursive, economic, and practical forces. Their only emancipatory potential is 
to invent more intelligent forms of  production and thus, claiming for new collective intelligence and 
potential for creation, to stand against the generalized and non-reflected laziness of  hectic capital. 
There is no emancipation possible without invention of  new modes of  production, and therefore of  
new forms of  common existence.”33

Kraften som finns i det konstnärliga uttrycket och dess förmåga att ställa kritiska 
frågor ska inte underskattas. I den nuvarande och kommande fasen av kapitalismen 
där övervakning blir en tydligare faktor blir det därför intressant att se hur det 
påverkar skapandet. Det riskerar nämligen att bli allt svårare att skapa konstnärliga 
uttryck utan att algoritmer och data blandar sig i för att påverka produkten och vad 
innebär det i så fall för den konstnärliga friheten?

33  Manchev. 2015
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Konsten 
& 

naturen
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”För Adorno är konsten den plats som minns naturen, som minns hur naturen undanträngs. Konsten 
visar på så sätt även på möjligheten av en förverkligad natur: i konsten kan vi skymta den frihet 
som skulle kunna bli verklighet om vi reflekterade över och erkände att vi också är natur. Natur och 
frihet är inte absoluta motsatser. Utan ett erkännande av naturen kan friheten inte förverkligas.” 34 

Konstnärliga uttryck utvecklas parallellt med samhälleliga förändringar och 
inte minst med kapitalismens dynamik. Vad är konstens roll i diskussionen om 
människans relation till naturen? Nuvarande perspektiv på människa - natur som 
präglar vårt moderna samhälle, går att spåra till upplysningens framstegsidé. 
Filosofen Adorno har kritiserat upplysningen och menar att dess baksidor har lett 
till bland annat barbari och en kulturindustri med själlös massproduktion, men 
framförallt perspektivet att människan är en del av naturen och inte dess härskare 
som han menar att upplysningen har bidragit till. 

“Adorno tänker sig också i likhet med de tidiga romantikerna att konsten pekar mot en försoning 
mellan människa och natur utan att i sig själv utgöra försoningen. Dessutom delar Adorno de 
tidiga romantikernas och Schellings åsikt att konsten förmår uttrycka insikter om det grundläggande 
förhållandet mellan människan och naturen som filosofin inte är kapabel att förmedla.” 35

Den västerländska civilisationen har alltså sedan upplysningen till stor del definierat 
sig i motsats till naturen och sett sig själv som någon som kan härska över planeten 
och dess resurser. På senare tid med klimathotet och inte minst coronakrisen har 
det blivit tydligt hur den synen har slagit tillbaka mot mänskligheten. Här är 
Adornos syn och idéer om historia och natur ett intressant perspektiv och kanske 
relevantare än någonsin. Adorno menar att civilisationsprocessen hänger ihop med 
ett separerande från naturen, där människan tar sig ur sitt naturtvång. Genom att 
behärska såväl den inre naturen (behov, begär) och den yttre (naturresurser) har 
människan kommit att ställa sig ovanför naturen snarare än i samklang med den.36 
Exploateringen av naturens resurser har blivit allt intensivare och det västerländska 
kapitalistiska samhället har blivit en tillväxtmaskin som inte går att stoppa. 

“I erfarenheten av det natursköna framträder naturens “mer”: naturen är mer än vad vi (teoretiskt) 
har bestämt den till och den är mer än (praktiskt) behärskad, exploaterad och undanträngd. Eller 
rättare sagt: naturen skulle kunna vara mer, den har en potential som den inte får utveckla på grund 
av människans herravälde över den, vilket får den att lida. Det naturskönas “mer” pekar därför 
på att naturen skulle kunna förverkligas, men detta förverkligande hålls tillbaka av en samhällelig 
praktik som ser naturen som en resurs att utnyttja efter eget behag och ett tänkande som uppfattar 
sig som naturens motsats.”37

34  Wallenstein. 2019
35  Flodin. 2010
36  Wallerstein. 2019
37  Flodin. 2010
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Kopplingen natur - människa är inget nytt inom konsten, men coronakrisen och 
klimathotet visar på hur akut situationen är. Det visar på hur människan behöver 
uppdatera sin syn på vi förhåller oss till vår omgivning för att skapa en hållbar 
samhällsutveckling. Här visar Adorno på ett tydligt sätt hur den västerländska 
civilisationen behöver utvärdera sig själv och hur den rådande kapitalistiska 
ordningen behöver omstruktureras för att vara mer resurssmart. Naturen är mer än 
vad människan gör den till när hon uppfattar den som något motsatt henne själv. 
Det är tanken om att människan härskar över naturen, som gör den till något som 
kan exploateras för evigt. En början att förändra denna syn kan vara för människan 
att erkänna sin egen sårbarhet och vara ödmjuk inför sin del i ekosystemet. Vi 
är beroende av att vår omgivande natur mår bra för att vi själva ska må bra. De 
här frågorna kommer nog att bli allt mer viktiga framöver och konsten kommer 
med allra största sannolikhet att gräva djupare i det - inte för att ge svar, utan för 
att ställa ännu djupare och mer insiktsfulla frågor och kanske erbjuda alternativa 
perspektivskiften.

“Adorno tänker sig också i likhet  
med de tidiga romantikerna att konsten 

pekar mot en försoning mellan människa 
och natur utan att i sig själv utgöra 

försoningen.”
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“We live in a world where the powerful deceive us. We know they lie, they know we know they lie, 
they don’t care. We say we care, but we do nothing. And nothing ever changes. It’s normal. Welcome 
to the post-truth world.” 38

38  Curtis. 2016
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Äkthet och autenticitet är två begrepp som har blivit mer relevanta de senare åren 
då bland annat fake news dykt upp som en politisk fråga. Vad är egentligen sanning 
i en tid där flera parallella berättelser pågår samtidigt och där ingen tydlig auktoritet 
bestämmer över narrativet? Flera politiska ledare världen över med president Donald 
Trump i spetsen driver på en utveckling där de manar sina anhängare att ifrågasätta 
medieinstitutioner som tidigare betraktas som trovärdiga objektiva källor. Den här 
trenden kan sägas vara en del av filterbubblorna som utvecklas genom de digitala 
plattformarnas arbete med algoritmer och skräddarsydda flöden. Hur hänger det 
här ihop med ett eventuellt konstnärligt motstånd mot övervakningskapitalismens 
auktoritära åtgärder och en politiskt mobilisering post coronakrisen?

1967 släppte Guy Debord boken Skådespelarsamhället vars främsta fråga var; Varför 
fortsätter flertalet människor att vara tvingade till livsbetingelser som de har 
få eller inga möjligheter att styra över? Trots den kapitalistiska ekonomins stora 
framgång är människor fortfarande låsta till en vardag av ofrihet. När vi lever i en 
värld av materiellt välstånd borde det finnas alla möjliga vägar för individen att nå 
en autonom vardag. Ändå är vi tvungna till att använda våra kroppar som varor 
för att reproducera ett system vars enda syfte är sin egen överlevnad och ständiga 
förnyelse.39

 
Grunden till Skådespelarsamhället går att finna i Karl Marxs idé om varufetischism. 
Varorna kontrollerar människan istället för tvärtom och leder därför till alienation. 
Det blir ett samhälle där det mänskliga livet blir hänvisat till att förmedlas genom 
varuformen, och blir därför ett skådespelarsamhälle. Ett samhälle där bytesvärdet 
blir det dominanta och varor som inte har något verkligt värde tar över oss och 
hindrar “vårt verkliga liv”.  

Skådespelarsamhället kännetecknas bland annat av idén om ett ”Ett evigt nu”. 
Det är en intressant betraktelse då det sammanfattar det kortsiktiga tänkande som 
kommer med kapitalistisk logik. Vid vinstmaximering och ständig reproduktion 
är det svårt att tänka bortom dagens samhälle. Vad som blir effekterna av dagens 
arbete är mindre intressant än vad som ger mest profit för stunden. Som konsekvens 
ser vi ett system som inte tar ansvar för sina handlingar och bortser från moral och 
mänskliga rättigheter till förmån för maximal kapitalavkastning. 

Vi har problem med att se bortom dagen och kan inte föreställa oss en värld där 
mekanismerna som styr oss och motiverar oss skulle vara något annat. 
Vi har lättare att föreställa oss apokalypsen än det kapitalistiska ekonomins slut. Vi 
blir istället passiva åskådare på grund av den rådande alienationen och status quo 
kan fortgå utan större problem.40

39  Debord. 2002
40  Debord. 2002
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Debord menade att marknadsekonomin har fått en sådan makt över människor 
att den förvrider uppfattningen av verkligheten. Det blir viktigare och mer verkligt 
hur något framställs än hur det egentligen är. Det innebär att verklig handling 
förväxlas med synlighet, vilket är tydligt i dagens klimatpolitik som är dominerad 
av symbolhandlingar där skådespelet är viktigare än själva värdet. Idéerna blev 
viktiga för de politiska progressiva rörelserna på 60-talet och Debord menade att 
motstånd är något både nödvändigt och möjligt. Frågan är vilken form av motstånd 
som eventuellt fungerar i dag och om man kan undvika att varken bli en del av 
skådespelet och hyckleriet eller sjunka ner i en uppgivenhet som till slut övergår i 
cynism? Med tanke på de återkommande kapitalistiska kriserna och den pågående 
coronakrisen tillsammans med klimatkrisen är det lätt att hamna i en cynism. Då 
är det viktigt att istället fokusera på hoppet om progressiva förändringar som kan 
komma med såna här typer av paradigmskiften som utforskades i tidigare avsnitt.

Hypernormalisation är namnet på en brittisk dokumentär producerad för BBC av 
Adam Curtis. Den handlar om hur vi har hamnat i ett tillstånd i världen som präglas 
av “post-sanning”. Curtis är intresserad av det postpolitiska tillstånd vi befinner oss 
i där utopierna är döda, finansmarknaden dominerar och politik kommit att handla 
om förvaltning. Dokumentären handlar bland annat om presidenten Donald 
Trumps framväxt och hur Reagan-administrationen skapade Muammar Gaddafi, 
tidigare diktator för Libyen, till en global superskurk för att undvika konfrontation 
med Syrien på 80-talet. Filmen beskriver flera situationer där västerländska ledare 
har byggt förenklade, uppenbart falska berättelser för att styra allmänheten från den 
osäkerhet som världen befunnit sig genom att istället erbjuda falska sanningar för att 
vagga in väljarna i en slags kapitalistisk trygghet.41

Hypernormalisation handlar även om att politiker inte längre drömmer om 
att förändra världen. Allt de kan göra är att förvalta den relation de har med 
finansmarknaden, tekniken och energiföretagen som i slutändan styr den politiska 
maktordningen. Dagens politiska ledare erbjuder istället berättelser om gott och 
ont eller om obegränsade möjligheter som verkar totalt innehållslösa. Istället är 
det finansiella transaktioner mellan olika former av mäktiga näringslivsaktörer som 
driver agendan. Det här går att koppla samman med sociologen Zygmunt Baumans 
tes om den flytande moderniteten där inget längre är heligt och allt är oförutsägbart 
och därmed går att säljas för rätt pengar. Denna osäkerhet och flexibilitet kan 
möjligen också förändras då vi i och med covid-19 har tvingats stanna upp och sakta 
ner vårt tempo när samhällen har stängts ner. Vi lever i en tid där vår uppmärksamhet 
ständigt matas med intryck och det blir inte mindre. 
I Trötthetsamhället (2013) av filosofen och kulturvetaren Byung-Chul Han beskrivs 
mängden datainformation vi matas med som ett slags “virus”, inte olikt covid-19. 

”Det är ingen tillfällighet att det talas så mycket om immunitet, antikroppar, om transplantat 
41  Curtis. 2016
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och avstötning. I en torftig tid är man angelägen om absorbering och assimilation. I en tid av 
överflöd består problemet i avvisning och utstötning. Den allomfattande kommunikationen och 
överinformationen hotar samtliga mänskliga motståndskrafter. I ett system där det lika härskar kan 
man bara tala om motståndskraft i överförd bemärkelse. Immunförsvaret riktar sig alltid mot det 
andra eller det främmande i emfatisk bemärkelse. Det lika leder inte till bildandet av antikroppar. I 
ett system som behärskas av det lika är det inte meningsfullt att stärka motståndskrafterna. Vi måste 
skilja mellan immunologisk och icke-immunologisk avstötning.” 42

Nu när vi har varit tvungna att minska våra intryck och inte kan konsumera eller 
resa på samma sätt som tidigare, kanske andra mänskliga värden har möjlighet att 
få fotfäste. Nu kan vi få upp ögonen för de små sakerna omkring oss och uppskatta 
det lilla i livet. Det viktigaste i livet kanske inte är att arbeta tills vi blir utbrända utan 
att vi stannar upp och ser vikten av annat än karriären och ökad tillväxt. 
 
Att frågor om arbete, autenticitet, alienation, produktion och ifrågasättande om 
varför vi producerar vissa varor eller tjänster kommer att öka post coronakrisen är en 
möjlighet. Filosofen David Graeber som myntade begreppet “bullshit jobs” menade 
att produktivitetsfördelarna med automatisering inte har lett till en 15-timmars 
arbetsvecka, som ekonomen John Maynard Keynes förutspådde under 1930-talet.43

Det har istället lett till ”bullshit jobs”, som är en form av betald anställning som är 
så helt meningslös, onödig eller skadlig att även arbetstagaren inte kan motivera 
sin existens trots att arbetstagaren som en del av anställningsvillkoren är skyldig att 
låtsas att så inte är fallet. Det leder till frågor som: Varför jobbar vi mer och längre 
trots alla tekniska landvinningar? Vill vi arbeta mindre eller äga fler prylar? Är inte 
kapitalism en ny religion? Vad är syftet med att arbeta? Det är frågor som många nog 
har börjat fundera kring under pandemin. Det här hänger ihop med den prekära 
situationen som många kulturarbetare befinner sig i där osäkra anställningar gör att 
vardagen präglas av en ständig ovisshet. Det ställer också frågor om att känna sig 
alienerad i värld där marknadsekonomiska principer styr och tillväxt är målet, men 
frågan är för vem och i vilket syfte?

42  Han. 2013
43  Graeber. 2018
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Kultursektorn är av de hårdast drabbade branscher under coronakrisen.  
Det är en bransch som är beroende av publika tillställningar och som involverar 
många frilansande aktörer som är beroende av en inkomst som sker i samband med 
framträdanden. I hela infrastrukturen som omger kultursektorn är det flera led som 

Kulturpolitkens 
påverkan 
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drabbas hårt, till exempel teknikföretag, konsertarrangörer, bokningsbolag och så 
vidare. Om den här utvecklingen håller i sig riskerar flera aktörer att gå omkull och 
det kan bli svårt att återhämta sig.

Med tanke på att offentliga resurser går åt i hög takt med permitteringar, stödåtgärder 
och att sjukvården har en hög belastning finns det en risk att kulturpolitiken får svårt 
att legitimera sig när det är mycket annat i välfärden som ska finansieras. Redan 
innan coronakrisen ställdes ofta kulturen mot sjukvården och det kan bli svårt att 
argumentera för en mer allmän väljarskara om att regionala kulturinstitutioner 
ska få ökade resurser samtidigt som sjukvården är underfinansierad. Det gäller 
därför att hitta nya mer långsiktiga modeller som kan möjliggöra en hållbar 
kulturpolitik. Just nu genomförs många akuta åtgärder som enbart finns till för att 
hålla konstnärer och kulturorganisationer ovanför ytan. Men hur kan det komma 
att se ut i nästa skede? När en återstart krävs och maskineriet ska kickas igång igen? 
Är det möjligt med en “new deal for the arts”, likt den USA genomförde för att 
möta depressionens negativa effekter under sent 20-tal och tidigt 30-tal som kallades 
Federal Art Project? Det främsta ändamålet för Federal Art Project var att anställa 
arbetslösa konstnärer och ge dem arbetsuppgifter för offentliga byggnader som 
skolor, sjukhus och bibliotek. I projektet ingick stöd till konstproduktion, utbildning 
i konstämnen och forskning om konst.44 För att något sådant ska kunna genomföras 
krävs i så fall breda överenskommelser över partigränserna. Vad är i så fall de mest 
akuta satsningarna och vad bör prioriteras?

Att det ska komma ett större räddningspaket för konsten och kulturen likt “new deal 
for the arts” är inte omöjligt. Det är dock viktigt att sätta den politiska kontexten 
som skedde på 30-talet ihop med vad som sker idag. Under den stora depressionen 
1929 skedde ett politiskt skifte som fokuserade på sociala åtgädningsprogram och 
arbetsrättigheter. 

Då hängde utvecklingen ihop med en massmobilisering av politiska gräsrotsrörelser 
som krävde social rättvisa.45 Den här gången är det en pandemi och ett virus som 
håller människor borta från arbetet och arbetsplatser. Det innebär att det kan komma 
att krävas en ny typ av argumentation för att kunna legitimera sin verksamhet, och 
nya visioner om en framtid som flera aktörer kan ställa sig bakom och enas kring.
 

”Kultursektorn är av de hårdast 
drabbade branscher under coronakrisen.  

44  Richman-Abdou. 2020
45  Wilkinson. 2020
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Det är en bransch som är beroende av 
publika tillställningar och som involverar 

många frilansande aktörer som är  
beroende av en inkomst som sker i  

samband med framträdanden.”

Det framstår tydligt att det inte är de ekonomiskt mest framgångsrika konstnärerna 
eller institutionerna som behöver prioriteras. När det uppdagades att artisterna 
Jill Jonsson och Benjamin Ingrosso fått ta del av svenska regeringens krisstöd 
väntade inte kritiken på sig från flera kulturaktörer och media. Oavsett vad som 
sker kulturpolitiskt är det viktigt att inse att det inte är pandemin som automatiskt 
påverkar politiken åt en viss riktning. Det handlar om vilka beslut samhället väljer 
att ta. Det finns inget deterministiskt med viruset i sig som det är lätt att tro ibland 
när skribenter talar om eventuella kriser och att samhället tvunget måste gå i en 
specifik inriktning. I slutändan är det politiskt valda beslut. K
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De senaste åren har det pågått en strid i kulturpolitiska frågor runt om i Europa. 
Yttrandefriheten och den konstnärliga friheten har varit relativt skyddade i 
Sverige där förtroendet för samhällets institutioner historiskt har varit starkt. 
Rätten att fritt kommunicera i offentligheten har en lång tradition jämfört med 

Kulturkriget 
&

yttrandefriheten
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många andra delar av världen. I och med coronakrisen finns det en risk att 
kulturpolitiska frågor hamnar längre ner på agendan, men det finns också en risk 
att regeringar utnyttjar situationen till att inskränka ytterligare på yttrandefrihet 
och att en konservativ kulturpolitik som främjar enhet och nationalism gynnas. 

Polen och Ungern har under en längre tid tagit kontroll över fri media och 
kulturinstitutioner genom att tillsätta personer som främjar nationalistiska åsikter. 
Det har ökat i takt ytterligare i och med coronakrisen där framförallt Ungern har 
utnyttjat läget till att införa en rad restriktioner.46

Denna inskränkning av yttrandefrihet är inte långt ifrån Sveriges gränser. Den 
internationella organisationen Freemuse som arbetar för att skydda fria konstnärliga 
uttryck visar i sin senaste rapport The State of  Artistic freedom (2018) att förtrycket mot 
konstnärer fått ökad spridning i USA och Europa. De menar att utvecklingen i väst 
framför allt är kopplad till att populismen och intoleransen har ökat.47

Den konstnärliga friheten är ofta det första som angrips när demokratin stryps åt. 
Konstnärer, skådespelare, musiker, författare och journalister är därför extra utsatta 
i auktoritära regimer. Hur kan fria åsikter skyddas i en värld som ser ut att bli mer 
auktoritär? FN:s konventioner om mänskliga rättigheter fastställer att alla ska ha 
rätt till yttrandefrihet och att delta i samhällets kulturella liv. Yttrandefriheten är 
beroende av en demokrati där konstnärlig frihet frodas och diskuteras. Det är därför 
än mer viktigt att värna om “armlängds avstånd”, som handlar om att politiker tar 
beslut om storleken på anslagen men inte över det konstnärliga innehållet. 

Det är inget nytt att samtidskulturen och konsten framställs som omoraliska när 
auktoritära krafter får medvind. Det tyska nazistpartiet arrangerade utställningen 
entartete kunst (tyska: degenerad konst) 1937 där modernistiska konstnärer visades 
upp som exempel på när konsten och kulturen var omoralisk och uppmuntrade till 
ett ohälsosamt leverne.

Liknande retorik går att hitta i dagens Sverige där flera samtida konstnärer beskrivs 
som olämpliga för offentliga miljöer. Liv Strömquists “menskonst” i Stockholms 
tunnelbanor fick Sverigedemokraterna att reagera. 

De vill istället lyfta konst som främjar det “svenska kulturarvet” och “nationens 
sammanhållning”. ”Generellt sett behöver vi arbeta mer med att visa hur platsens historia, 
platsens identitet och kulturella arv har sett ut”, sa SD:s kulturpolitiska talesperson Aron 

46  Haglund. 2020
47  Freemuse. 2018
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Emilsson till SVT Nyheter sommaren 2018 med anledning av debatten.48

Det är farligt att tala om att konsten och kulturens roll är att skapa enighet och 
samförstånd. Snarare bör den stimulera till eftertanke och starta debatt och 
diskussion om komplexa eller abstrakta begrepp. Kulturpolitiken är ett område som 
inte prioriteras särskilt högt och som därför riskerar att hamna i fel händer. Det 
finns därmed risk för ytterligare inskränkningar på den konstnärliga friheten om 
Sverigedemokraterna och liknande partier runt om i Europa får inflytande. Den här 
utvecklingen hänger ihop med övervakningskapitalismen och hur våra liv kartläggs 
allt mer. Hamnar den informationen i fel händer riskerar yttrandefriheten att hotas 
då det blir enklare för auktoritära regimer att kontrollera politiska motståndare. Det 
är en riskabel utveckling som riskerar att eskalera post coronakrisen, för vad händer 
med ett samhälle där kulturen och konsten inte kan vara en motvikt till makten? 

48  Elliott. 2018
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En uppenbar utveckling post coronakrisen är digitaliseringen av konsten och 
kulturen. Människor världen över anpassar sig till en ny vardag där social distansering 

Digitalisering
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är en ny form av rutin. Frågan är hur länge det här beteendet kommer att hålla i sig 
och om det kommer att leda till en strukturell förändring i hur vi konsumerar och 
upplever konst och kultur. Internet har blivit ännu mer publikt än vad det redan var 
i och med utökade streamingmöjligheter. Du kan helt enkelt inte få covid-19 när du 
surfar på nätet. Det är en säker zon.

Men att jämföra digitala upplever med live är inte rättvisande. Ett live performance 
går inte att pausa eller spola tillbaka, det sker i stunden och är mellan dig som publik 
och konstnären. När uppträdandet sker digitalt är det också via någon form av digital 
plattform, som ges makt över innehållet och vilket också kan vara problematiskt ur 
perspektiv som integritet och säkerhetsaspekter. Det här beror även på vilket land 
du befinner dig i och vilken grad av censur och makt över det kulturella utbudet 
som finns. 

Samtidigt är det en unik möjlighet att nå ut till en större publik och dessutom vara 
oberoende av geografiska begränsningar. Operor och anrika teaterinstitutioner 
erbjuder sin repertoar till en publik som kanske annars aldrig hade vågat ta sig dit 
på grund av förväntningar och fördomar. Å andra sidan är frågan om det verkligen 
är förstagångsbesökare som väljer att se Peer Gynt från Dramaten på SVT-play? 
Det finns nog en risk att många snarare väljer att se en film på Netflix istället. Sedan 
så finns det nog en möjlighet för kulturinstitutioner att göra produktioner och verk 
som är speciellt anpassade för att bara bara streams och därmed genomsyras av en 
digital medvetenhet.

Det finns också en press på kulturaktörer att se den här krisen som en möjlighet att 
utforska nya sätt att arbeta konstnärligt på. Det är en fin tanke och det är säkerligen 
många kulturaktörer som känner sig manade till detta. Men det finns ändå 
utmaningar i detta, och det är också en stor press för en grupp av människor som 
redan lever på väldigt lite resurser att då dessutom ge sig ut på osäker mark och testa 
uttryckssätt som kanske inte ens kommer att leda till någon ekonomisk bäring. Om 
digitala satsningar ska fortsätta, så behövs det inrättas kulturpolitiska stödformer 
som kan ge en säkerhet till de aktörer som väljer att utforska och utveckla det. 

Om digitaliseringsutvecklingen är här för att forma framtiden, utöver coronakrisen, 
kommer frågan om kulturarbetares ersättning och deras socioekonomiska tillstånd 
bli ännu mer akut än den var före pandemin. Dessutom kan en övergång till de 
kommersiellt drivna virtuella plattformarna påverka den ekonomiska modellen 
för konst och kultur, som starkt förlitar sig på offentliga medel. Det här är 
finansieringsmodeller som behöver utforskas djupare.

Rapporten “Framtidens kulturkonsumtion” (2020) visar att det främst är äldre som är 
positiva till att till exempel använda sig av virtuella museivisningar.49 Det visar på att 
49  Insight Intelligence. 2020
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det snarare är intresset för uttrycksformen än tekniken som avgör konsumtionen. 
Förmodligen är det alltså svårt att locka en ny publik för till exempel operan genom 
deras digitala live-satsningar, då det i princip bara är en redan frälst publik (och 
kanske framförallt den mest intresserade) som kommer att använda sig av tjänsten. 
Det är därför viktigt för kulturbranschen att inte helt ge vika för trycket på allt för 
mycket digitalisering. Det är viktigt att inse värdet och det unika med uppträda live, 
då det förmodligen i framtiden kommer att upplevas som allt mer attraktivt med 
tanke på hur samhället i övrigt digitaliseras samt hur mycket tid vi ändå spenderar 
framför skärmar. 
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Coronakrisen kan få relationen ekonomi, konst och kulturpolitik att behöva hitta 
nya utvecklingsmöjligheter. Här blir det intressant att gräva djupare i en möjlig 
framtida utveckling för Kulturella och kreativa näringar (härefter KKN). Har den 

Kultursektorn 
&

den kreativa 
kapitalismen
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gamla definitionen av KKN spelat ut sin roll och är det dags för en uppdatering? 
Det här avsnittet undersöker begreppets historia och dess koppling till ekonomi, EU, 
internationella relationer och hur en statlig kulturpolitik kan uppdatera sig för att 
hänga med i svängarna post coronakrisen.
 
Författaren Richard Florida som utkom med boken Den kreativa klassen (2006) var 
under sena 00-talet och början av 10-talet en bibel för många som var övertygade 
om hur kultur skulle kunna frälsa speciellt små kommuner runt om i Sverige. 
Begreppet ”den kreativa klassen” blev ett viktigt ledord i hur kultur och näringsliv 
skulle länkas samman, men idag är det många som är kritiska mot hur det har 
utvecklats. Författaren har till och med skrivit boken Urban Crisis som utkom 2017 
där han sågar sina tidigare övertygelser. Florida menar att besattheten av unga 
kreativa människor snarare har blivit ”vita, unga och högavlönade”, vilket har lett 
till att fattiga, arbetare och minoriteter har trängts ut från storstäderna på grund av 
stigande boendekostnader. Det här har resulterat i en ojämlik utveckling där vissa 
superstäder blomstrar och resten stagnerar. I teorin eller kanske utopin skulle den 
kreativa klassen bidra till en generell tillväxt för samhället men verkar snarare ha 
gagnat några få.50

 
Med det här i backspegeln kan det vara dags att uppdatera KKN till 2.0 för att en 
statlig kulturpolitik ska kunna hänga med i utvecklingen samt undersöka hur den 
kan anpassas till en situation post coronakrisen. En annan aspekt är vikten av att 
bibehålla en kreativ sektor som gynnar hela samhället och involvera aktörerna som 
idag är aktiva, speciellt med tanke på den prekära situation som coronakrisen har 
inneburit för kultursektorn. 
 
Kulturprojekt har länge varit ett viktigt verktyg för regioner och städer att särskilja 
sig och skapa medial uppmärksamhet. Det kan handla om att bygga spektakulära 
museer designade av berömda arkitekter eller att anordna konstbiennaler. 
Guggenheimmuseet i Bilbao är ett berömt exempel som fick den gamla hamnstaden 
att plötsligt bli en hipp kulturstad.51 Kreativitet har länge varit eftertraktat men 
boomade med tidigare nämnda Richard Florida och hans forskning om den 
”kreativa klassen” och som Europeiska unionens (Härefter EU) kulturprogram 
Kreativa Europa är bevis på. Inom samhällsutvecklingsmetoden ”cultural planning” 
som trendade runt 00-talets slut framhävs kreativa kluster som ett sätt för platser att 
marknadsföra sig på.52 

Florida betonar vikten för städer att attrahera kreativa människor för att därmed 
skapa tillväxt och locka till sig investeringar.53 Kulturpolitiken kan här genom KKN 
50  Wainwright 2017
51  Bjurström. 2009 
52  Cultural planning. 2012
53  Bergman. 2010
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spela en instrumentell roll för att skapa interkulturella möten och en särskild identitet 
för specifika platser. Geir Vestheim (2009) är en kulturforskare som hävdar att 
kulturpolitiken alltid är instrumentell oavsett ideologisk bakgrund. Han använder 
sig av fyra idealtyper som han identifierar som de vanligaste; det demokratiska-, 
det sociala-, det kvalitativa- och det ekonomiska argumentet.54 Vestheim hävdar 
att kulturpolitiken ständigt behöver finna legitimitet och anpassar sig därför efter 
samtidens politiska vindar. Här skulle det vara lämpligt att introducera ytterligare 
en kategori; det kreativa argumentet. Det är nämligen inte bara kultursektorn som 
har ekonomiserats, utan näringslivet har också påverkats av kultursektorns ökade 
inflytande. I dessa sammanhang är det just idén om en viss kreativitet som är det 
önskvärda men det kan också göra att kultursektorn får ett större erkännande 
generellt. Speciellt i tider av pandemi kan det vara intressant att se hur den relationen 
kommer att utvecklas framöver. 
 
Creative industries 

”Creative industries” föddes i Storbritannien, men blev under 90-talet populärt 
utanför landets gränser. Jim Mcguigan (2004) är en brittisk forskare som har riktat 
in sig på hur kultur och nyliberalism har smält samman och vad det betytt för 
kulturpolitiken. Kulturkapitalismen som han kallar det, betyder att kulturen tas 
över av kommersialisering och därmed riskerar att förlora sina estetiska värden. 
I boken Rethinking Cultural Policy (2004) studerar McGuigan hur makt hänger ihop 
med kultur och ekonomi inom ett globalt och nyliberalt samhälle. Han tittar till 
exempel på hur kultur utnyttjas som varumärke av offentliga institutioner och 
hur förhållandet ser ut mellan stat, marknad och det civila samhället. McGuigan 
utgår från att vi lever i en tid dominerad av ekonomisk rationalitet, och funderar 
vilka konsekvenser det innebär för kulturlivet. Han är kritisk till nyliberalismens 
inflytande på kulturpolitiken och problematiserar vad det innebär för kvalitén.55 
Kulturproducenterna ökar både i antal och i verksamhetsgrad och det är svårt att 
dra en strikt skiljelinje mellan producent och konsument, utövare och användare. 
Detta påverkar kulturens ekonomi och förändrar dess förutsättningar. 

Tillväxtverket definierar KKN:

“som företag med kulturskapande eller andra kreativa processer som sin affärsidé eller som sin 
54  Vestheim. 2009
55  McGuigan. 2004. 
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råvara. Företaget kan skapa inom ett eller flera olika kulturuttryck: arkitektur, slöjd, film, dataspel 
och så vidare. Det kan vara ett företag som levererar tjänster inom design, marknadskommunikation 
eller media och grundar leveransen på kulturell kompetens. Det kan också vara företag som bygger 
vidare på andras skapande, till exempel genom att erbjuda lösningar för distribution och handel.”56

 
Det är inte hållbart att hantera och utveckla kulturnäringarna som en separat 
sektor, utan man måste ha en ”förståelse för hur KKN och andra ekonomiska och 
sociala sektorer är ömsesidigt beroende av varandra, där kulturellt deltagande är 
en nyckelfaktor.” Statens Kulturråd arbetar aktivt med att främja de kulturella och 
kreativa näringarna. Under deras mål går det att läsa att det är användbart för att 
förbättra den kulturella infrastrukturen, den regionala mångfalden och möjligheter 
för konstnärer att utveckla sitt arbete. Genom att ge förutsättningar till internationellt 
kulturutbyte och samarbete finns ökade arbetsmöjligheter och chans till regional 
utveckling och tillväxt. Målen baseras på EU:s 2020-mål om att skapa sysselsättning 
för europeiska medborgare.57

 
Internationell utblick

Det har skrivits mycket om kultur som ekonomiskt tillväxtmedel. Mindre har forskats 
på hur argumenten som förs på europeisk och svensk nivå har närmat sig varandra 
och vad det innebär för kulturbegreppet. 2011 presenterade dessutom Europeiska 
kommissionen sitt nya kulturprogram Kreativa Europa, som infördes 2014, vilket 
representerar ett steg mot ytterligare fokus på näringsliv och entreprenörskap. 
Sverige är bra på att följa med i internationella trender och kulturpolitiken är 
inget undantag. Ett internationellt fokus har alltid varit närvarande i Sveriges 
kulturpolitik. Statens kulturråd arbetar aktivt med att internationalisera Sveriges 
kulturpolitik. Områden som ska prioriteras och argument till internationaliseringen 
har skiftat med tiden och påverkats av händelser i omvärlden. Vad kulturen ska 
vara bra till diskuteras ständigt. Det påstås att kulturen är nyttig för hälsan vilket 
en undersökning från Vetenskapsrådet 2010 visade, 58 eller att det kan bidra till 
sysselsättning som är en del av EU:s 2020-mål” som är unionens strategi för att 
öka tillväxten och bekämpa arbetslösheten.59 KKN har blivit en naturlig del av 
den offentliga kulturpolitiken. Detta perspektiv är något som ofta kritiseras från 
kulturaktörer som känner att politiken blir för instrumentell och att de estetiska 
värdena blir lidande.60

EU:s KEA-rapport från 2006 är central i sammanhanget. Den spår att de  
kulturella och kreativa näringarna ska växa med 12,3% mer än ekonomin i dess  
helhet. Här resoneras från utgångspunkten att ett levande kulturliv har indirekta  

56  Tillväxtverket 2020
57  Kulturrådet. 2020
58  Romanus. 2010
59  Europeiska Kommissionen. 2011
60  Karlsson. 2014
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effekter som påverkar på åtminstone åtta nivåer: innovation, välfärd, hållbar utveckling,  
social sammanhållning, nya entreprenörskapsmodeller, livslångt lärande, mjuk makt 
samt lokal identitet. Det finns enligt EU en tillväxtpotential att ta tillvara på inom  
kultursektorn.61 I rapporten Att främja de kulturella och kreativa sektorerna för att främja 
tillväxt och sysselsättning i EU (2012), finns det riktlinjer för hur EU ska kunna utveck-
la sina ekonomier med hjälp av kreativa näringar. Sysselsättning och regionernas 
betydelse spelar en stor roll i rapporten. Texten utgår från hur målen om Europa 
2020-målen ska kunna nås och lösningen anses finnas i den unika kunskapsekono-
min som Europa innehar.62

 
EU-forskaren Annabelle Littoz-Monnet intresserar sig för hur kultur och kreativitet 
har kommit att sammansvetsas i EU:s kulturprogram Kreativa Europa. Enligt  
Littoz-Monnet har man genom att använda begreppet kreativitet lyckats med att 
förändra diskursen om ekonomi, eftersom kreativitet enligt henne är associerat 
med ekonomisk framgång. På grund av hur nyliberala trender har utvecklats inom 
kulturpolitiken har man genom att länka kulturen samman med ekonomiska 
definitioner och tillväxt lyckats att ge området högre status.63 Genom att ge 
kulturområdet legitimitet hos marknadsaktörer är det rimligt att ställa sig frågan 
hur mycket makt som hamnar där och om det i så fall spelar in på vilka projekt som 
genomförs.
 
I frågan om internationella kultursatsningar är vad som sker på en europeisk nivå 
av största intresse för svenska aktörer. Extra viktigt blir det med tanke på de senaste
årens ökade fokus på regionalisering där det blir möjligt för regioner/städer att 
undvika nationalstatens stöd och direkt rikta sig mot internationella investerare/
institutioner. Det går inte att särskilja nationell kulturpolitik från den internationella 
arenan och att man måste förstå svenska kulturpolitiska satsningar utifrån ett globalt 
perspektiv. McGuigans begrepp kulturkapitalism är intressant i sammanhanget och att 
den ökande ekonomiseringen förändrar synen på kulturbegreppet. Det här relaterar 
till Floridas tankar om den ”kreativa klassen” och att regioner arbetar mycket med 
kultur för att locka till sig ”rätt” människor. Kreativitet har blivit ett nyckelord för 
att förstå hur kulturpolitiska satsningar prioriteras. 

I dagens mångkulturella städer är det viktigt att försvara pluralismen och där kan 
samspelet mellan offentliga och kommersiella aktörer spela en stor roll. Åsikten att 
kultursektorn är isolerad kan även uppfattas som ålderdomligt och det kan vara 

nödvändigt att formulera nya tankar om hur kultursatsningar mest effektivt kan 
bidra till en positiv samhällsutveckling. Där har det ”kreativa argumentet” en 
möjlighet att påverka. Kreativitet tillsammans med sociala satsningar är en effektiv 
61  Karlsson. 2014
62  Europeiska Kommissionen. 2012
63  Littoz, Monnet. 2012 
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kombination och kunskapen som finns inom kultursektorn behöver ständigt finna 
nya sätt att spridas på. Post coronakrisen kan det här komma att bli allt viktigare för 
att få fart på aktiviteter och att hitta olika former av samarbeten. 
 
Ny vardag för kulturaktörer

Hur definieras samtida kulturuttryck och vad är kopplingen mellan Sveriges 
kulturpolitik och vad som händer på en internationell arena? Vi lever i en tillsynes 
mer fragmentiserad tillvaro där åldrade kategorier som musik, teater, film osv inte 
längre är aktuella. Allt mer konst & kultur skapas tvärsektoriellt i nya sammanhang 
som därmed kräver nya definitioner. Vad innebär kreativitet och kultur för dagens 
unga kulturaktörer och hur det tar sig uttryck? Do it yourself-kulturen är självklart 
för många av dagens kreatörer vilket oftast sker helt oberoende av en statlig 
kulturpolitik. Men det formas även nya typer av konstnärliga kollektiv där kreativa 
människor träffas för utbyten och samarbeten. Var sker dessa möten och hur uppstår 
dem? Hur kommer dessa uttryck att påverkas av samhället post coronakrisen?
 
Pier Luigi Sacco beskriver i sin bok Konst, delaktighet, utveckling (2013) hur vi idag lever 
i kultur 3.0 som präglas av hur relationen mellan konsument och producent löses 
upp. Publiken har blivit utövare och kulturen har kommit att genomsyra alla möjliga 
områden i samhället. De kategorier som tidigare kännetecknade kulturvärlden och 
vår förståelse för kultur har luckras upp, och detta påverkar offentliga platser. Om 
kultur 2.0 präglades av framförallt masskultur är 3.0 en reaktion på det där nya 
subkulturer växer fram som är intresserade av individuella uttryck och därmed 
förändras den traditionella uppdelningen mellan besökare och aktör.64 Frågan är 
hur kvalitén påverkas av viljan att tillfredsställa en så stor publik som möjligt och om 
det kan leda till likriktad kultur på bekostnad av det smala. Det finns en demokratisk 
aspekt i det då definitionen av vad konst/kultur inte är begränsad till en elit och 
därmed kan förflytta sig från traditionella rum och institutioner. Samtidigt finns 
det en risk att kvalitén urholkas och att det därmed blir svårare att särskilja olika 
konstarter då allt hamnar på en ekonomisk marknad och bedöms utifrån sin förmåga 
att attrahera publik. Det här kan ses som innovativt och nytänkande men det kan 
också uppfattas som att helt gå emot idén om att konst och kultur bör existera 
utanför kravet på vinstmaximering. Det här visar likheter med McGuigan’s teori 
om kulturkapitalism.

Kulturdriven utveckling

Uppenbart är att kulturen allt mer har ekonomiserats men också att ekonomin/
64  Sacco. 2013
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marknaden påverkas av kultursektorn. Det här kan förstås utifrån uttrycket 
”kulturdriven utveckling”, där kultur ses som en motor i regional och lokal 
utveckling. David Karlsson skriver i Hur långt är ett snöre (2014), att man bör skilja 
mellan kulturdriven utveckling och kulturdriven tillväxt.

”Den förstnämnda är ofta kulturpolitiskt initierad med målet att mer konst produceras samt att 
mer kultur når medborgarna och kan leda till ekonomisk tillväxt men behöver inte göra det. Den 
sistnämnda är ofta näringspolitiskt initierad med målet att skapa ekonomisk tillväxt och kan leda 
till att mer konst produceras samt att mer kultur når medborgarna men behöver inte göra det.”65

Kulturaktörerna förväntas anpassa sig till marknadsmässiga krav. I förstudien som 
ligger till grund för EU:s kulturfond Kreativa Europa beskrivs de som entreprenörer, 
vilka ska sprida sina resultat så mycket som möjligt, för att på detta sätt gynna den 
inhemska marknaden inom EU. Vitalt i denna kontext är ordet ´Kreativ` vilket 
nästan upplevs som en magisk formel som kan använda i vad som helst och 
förvandla det till guld. Inom Kreativa Europa används ordet mycket i samklang med 
kapacitetsbyggande. Dessa två termer kopplas ofta ihop med tillväxt. Tillsammans 
skapas det en kreativ näring och en ekonomisk argumentation används. Här går 
det att se kopplingar till Richard Floridas teori om den ”kreativa klassen”. Det 
verkar fortfarande råda en stark idé hos stadsplanerare om vikten av att locka till 
sig dessa människor för att skapa en särskild atmosfär som ska bädda för ekonomisk 
framgång. Det betonas att kulturen har ett värde bortom det konstnärliga, och att 
den kulturella sektorn är betydelsefull för framtida ekonomisk tillväxt i Europa. I 
och med den prekära situationen som kultursektorn och ekonomin i stort befinner 
sig i nu och förmodligen också kommer att göra post covid-19, så kommer det att bli 
intressant hur relationen kultur, politik, ekonomi och marknad kommer att utveckla 
sig framöver.  

65  Karlsson. 2014
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Något som är tydligt med vår samtid är att den definierande aspekten är att ingen 
verkligen vet vad som kommer att hända efter coronakrisen. Det kan gå en miljon 
olika vägar vilket är skrämmande, men också hoppfullt. Tanken bakom denna 

Slutsatser
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rapport är att fundera över vilka möjliga vägar kulturen och konsten kan ta post 
coronakrisen och vad dess relation till övervakningskapitalismen är. Coronakrisen 
kan komma att förändra våra samhällen i grunden och har hittills haft specifikt 
tragiska följder för kultursektorn och dess mottagare. Kulturarbetare och konstnärer 
som haft publika arrangemang som sin främsta arena står plötsligt utan möjlighet 
att samla och engagera en publik och utan försörjning och intäkter. Samtidigt går 
det att ana ett växande behov av intryck och gemensamma kulturupplevelser som 
skapar samhörighet och gemenskap. En fortsatt isolering riskerar att bli ett hot mot 
vårt välbefinnande och konstens möjligheter att bygga broar mellan människor. 

Något som går som en röd tråd bland teorierna som lyfts fram är att vi är fast i 
ett tillväxtbaserat och produktivitetsbesatt paradigm som verkar skada oss själva 
och vår planet. Coronakrisens utbredning har visat att vi som mänsklighet aldrig 
kan kontrollera vår vardag lika mycket som vi tror. Den rationella människan vill 
gärna visa hur vi kan ta oss till Mars och utveckla teknologi som ska rädda oss från 
klimathotet och i vissa fall till och med skapa evigt liv. I slutändan är vi likt allt annat 
på planeten jorden en del av ett större ekosystem och behöver förhålla oss till den 
omgivande naturens olika spelregler. 

Coronakrisen har lyft fram ojämlikheterna i vårt samhälle och på vilket sätt 
den offentliga välfärden har nedmonteras de senaste åren. Det synliggör även 
kapitalismens ständiga kriser och att det är något som våra moderna samhällen har 
fått lära sig att förhålla sig till. Det är som att det alltid lurar en kris runt hörnet och 
vi behöver ständigt vara på vår vakt. Vad gör det med den unga generationen som 
har växt upp med finanskrisen 2008 och nu coronakrisen? Var hämtar den politiskt 
medvetna generationen sin kraft och inspiration? Det har dykt upp progressiva 
rörelser som Black Lives Matter, Occupy Wall Street och Fridays for Future med 
Greta Thunberg i spetsen, som har potential att skapa en kontinuitet för att det ska 
göra verklig politisk påverkan vilket de redan på många sätt har haft. I och med den 
isolering som kom med covid-19 flyttades dessutom majoriteten av aktivismen till 
den digitala sfären eftersom offentliga sfärer begränsades. 

Det rasistiska, institutionella och brutala polisvåldet mot svarta som gjorde sig 
påmint i och med mordet på George Floyds fick bägaren att rinna över och Black 
Lives Matter-rörelsen mobiliserade brett. Det medförde även att den estetiska 
aspekten av aktivism tog flera kliv framåt med olika kampanjer i sociala medier. 
Frågan som uppstår i detta sammanhang är huruvida aktivistiska inlägg i sociala 
medier kommer att kunna föra en progressiv kollektiv röst framåt? 

Det är också intressant att fundera över hur en framtida massmobilisering kommer 
att se ut när det kommer att vara tillåtet att samlas i offentliga rum.
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Den flytande modernitet som Bauman myntade är intressant i det sammanhanget 
och vad det gör med oss som individer när vi börjar tänka allt mer kortsiktigt. 
Trots att vi i Sverige lever i ett demokratiskt system med folkvalda politiker, har 
finanskapitalet en stor makt som riskerar att leda till cynism i vad som är möjligt att 
genomföra politiskt i relation till att stävja till exempel klimatkrisen eller att värna 
om grundläggande mänskliga friheter. Den politiska verkligheten som i allra högsta 
grad kan te sig cynisk riskerar att få människor att vända sig inåt mot sig själva 
istället eller i slutna grupper snarare än att gå ut på gatorna och protestera. Om 
det inte längre känns möjligt att förändra världen så kan det möjligtvis vara lättare 
att fokusera på sitt inre, det vill säga sitt mentala mående, kroppen och sina egna 
åsikter. 

Natur och kultur

Som kapitlet om Adornos syn på natur och kultur visar, är det dags för människan 
att se sig själv som en del av det ekologiska ekosystemet och inte fortsätta att regera 
som att vi är ensamma härskare. Den moderna människans sätt att se på sig själv 
och sin existens i relation till sin omgivning, är på många sätt formad av en dualistisk 
världsbild: människan är ”en annan” och vår tillvaro är främmande och skild från 
det vi benämner som naturligt. Det klassiska frasen att vara ”ett med naturen” är 
intressant ur det perspektivet. Här utmärker sig människan som art, där vi är de 
enda som talar om naturen som något annat, och därmed objektifierar den. Det kan 
då vara viktigt att påminna sig om att det endast är när vi slutar betrakta natur och 
kultur som varandras motsatser som en sammankoppling kan ske. 

Vi lever i ett samhälle som på många sätt bygger på att människor är förutsägbara 
och agerar på ett särskilt sätt i relation till statistik. Det moderna samhället vill i 
princip sätta människor i olika former och modeller. Kan en ökad spiritualitet och 
medvetenhet om vår omgivande natur vara ett avbrott från det? Kanske kan en 
ökad andlig medvetenhet som i sin form är oförutsägbar vara något som bryter 
av med den trenden genom att istället vara irrationell och utan logik. Här är det 
spännande att fundera på hur en ny syn på konsten och naturen kan utvecklas. Det 
finns flera tendenser i vår tid med till exempel yoga och mindfulness som speglar 
en längtan bort från vår förnuftsdominerande tid. Kanske kommer en vilja att 
fördjupa förståelsen för hur vi ser oss själva i relation till världen omkring oss att 
växa framöver. Det kan jämföras med surrealismen som under tidigt 1900-tal med 
hjälp av psykoanalysen utforskade det undermedvetnas instinkter och kopplade det 
till en kritisk medvetenhet och djupare analys. Det låg sedan som grund för att skapa 
konstverk som kommenterade dessa frågeställningar. 
Är vi alla kontrollerade skådespelare?

Kriser riskerar att leda till att människor längtar efter starka ledare som ger tydliga 
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svar. Det gör att många västerländska länder kan komma att gå i Kinas fotspår 
där övervakning sedan länge är en utbredd strategi. Det kan leda till att vi är på 
väg mot en biopolitisk övervakningsregim. Inte bara i vår kommunikation utan 
också i våra kroppar, där vår hälsa kan bli föremål för digital övervakning. Enligt 
författaren Naomi Klein är kriser en möjlighet för att införa nya lagar och regler. 
Covid-19 riskerar därmed att säkerställa att en digital biopolitik blir global med ett 
kontroll- och övervakningssystem som tar kontroll över våra kroppar i ett biopolitiskt 
disciplinärt samhälle som också ständigt övervakar våra hälsotillstånd. Det här kan 
tvinga många västerländska samhällen att ge upp liberala friheter för att stå emot 
ökad risk för att virus sprider sig. Med en sådan utveckling riskerar ett biopolitiskt 
karantänsamhälle växa fram som permanent skulle kunna begränsa den frihet som 
många har tagit för given. 

Teorin om skådespelarsamhället går att koppla samman med den här potentiella 
kommande biopolitiken och övervakningskapitalismen, där vi genom att sälja vår 
information till de stora digitala företagen också ger dem möjlighet att styra oss till 
framtida konsumtion. Vi blir tilldelade algoritmer som anses vara skräddarsydda för 
våra beteenden utan att vi ens vet om det. Företagen vet mer om oss än vad vi själva 
gör. Det riskerar alltså att leda till en ännu större alienation och form av skådespeleri 
där vi intar roller utan att vi ens är medvetna om det. Det sker undermedvetet 
genom reklam som har anpassats unikt för vår flexibla konsumerande personlighet. 
Vad gör det med den fria viljan?

Vad blir den framtida ismen?

Trötthetssamhället visar på att många människor idag blir utbrända av det höga 
tempot genom att vi konsumerar så mycket information. Här har konsten och 
kulturen en möjlighet att fortsätta att vara ett alternativ till den snabba konsumtionen 
och istället erbjuda djuplodande upplevelser som kräver att du som publik verkligen 
går in upplevelsen och släpper allt annat omkring dig. Det hänger ihop med göra 
motstånd mot en ständig uppkoppling som övervakningskapitalismen kräver från 
oss, eftersom vi då ständigt är beredda att konsumera varor som skräddarsys åt oss 
och dyker upp i våra flöden. Här finns det en möjlighet för olika subkulturer att 
uppstå och göra motstånd. I och med internets utbredning finns det vissa experter 
som menar att subkulturerna riskerar att dö då den enorma mängd av uttryck som 
finns tillgängligt gör det överflödigt att nischa in sig på en särskild kulturform. Det 
finns så klart en positiv sida av det, då många subkulturer tenderar att vara elitistiska 
och utgå från hårda normer kring vad som är “rätt” respektive “fel”. 

Samtidigt är subkulturer en viktig aspekt i sin form då den hela tiden utmanar en 
mainstream-kultur och i hela sin form ställer viktiga frågor kring makt och kritik. Vår 
postmoderna tillvaro där vi lånar fritt från olika former av kulturuttryck riskerar att 
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falla platt då det mesta liknar varandra i slutändan. Som också nämns i rapporten, 
så har det historiskt varit så att de flesta subkulturer och “counter cultures” till slut 
ändå kommersialiseras och blir en “vara” som kan köpas för förmedla en viss känsla 
som konsumenten önskar. Här finns det alltså en öppen dörr att likt de olika ismerna 
efter första världskriget att dyka in och formulera nya visioner om vad det innebär 
att vara homo sapiens post coronakrisen. Det blir därför spännande att se vilka 
rörelser som framöver kommer att passa på och skapa kommande politiska och 
kulturella narrativ post coronakrisen.

En ny form av kritik

Yttrandefriheten riskerar som tidigare påpekats i denna rapport att begränsas i 
och med den ökande övervakningen och därmed även den konstnärliga friheten. 
Konsten måste ha en frihet från politiskt styrning för att kunna utmana status quo 
och rådande föreställningar. 

Den visuella världen idag präglas allt mer av flöden som beskriver en perfekt vardag 
eller reklam som utlovar framtida glädje vid konsumtion. Sociala medier har 
helt enkelt blivit den dominerande bäraren av kommunikation, identifiering och 
symbolisering på en global nivå. Detta skulle behöva en radikal motaktion i form av 
ett filosofiskt och politiskt tänkande som förmår kritiskt undersöka de kulturella och 
teknologiska betingelserna för hur det här påverkas oss på lång och kort sikt. Det är 
kanske dags att prata om visuell bildning och bildkritik, för att vi ska kunna lära oss 
att granska alla bilder som vi konsumerar och möts av i vår vardag.

För att kunna navigera bland all denna data som ständigt expanderar har vi blivit 
beroende av några få plattformar: YouTube, Instagram, Google och Facebook. 
YouTube drivs av åsikter - det främjar personligheter och föreställningar. Instagram 
konsumerar bilder - det marknadsför varumärken och produkter. Facebook 
utnyttjar vänskap och säljer ut sina användares intressen. Dessa företag samverkar 
på komplexa sätt med tjänster som Paypal, Kickstarter, Amazon och Patreon som 
på olika sätt kartlägger digitala mönster. 

För vissa plattformar, som Facebook eller Twitter, är det negativa innehållet det som 
driver klickandet och ökar aktiviteten. Dessa forum är motorer för polarisering, och 
de litar på överdrivna skillnader mellan användare för att skapa kedjereaktioner, det 
vill säga: ett uttalande görs, ditt svar genererar mer innehåll, andra svarar med nytt 
innehåll och så vidare.

För att stimulera polarisering måste dessa plattformar ständigt injicera ny energi och 
anspela på användares personliga preferenser. Det har lett till en ökad individualism 
som har pågått under hela konsumtionsåldern under 1900-talet, men som nu 
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eskalerar med sociala medier där vi som individer allt mer hamnar i ett tunnelseende 
och frodas i våra filterbubblor.

Vad kommer att ske när denna individualism slutligen visar sig ohållbar? I längden 
är det svårt för ett samhälle att fungera utan gemensamma principer som får 
människor att känna att de ingår i något större. Den här situationen passar perfekt 
för en politiker som Donald Trump, som anspelar på den utbredda rädslan och 
förvirringen för att ena folket kring reaktionära värden som nationen och familjen 
medan han har nära förbindelser med finanskapitalismen.

Tidiga 80-talets tech-utopier trodde att internet skulle ge radikal frihet från staten 
och marknaden. Det var en plats som som utlovade frihet, kreativitet och utökad 
demokrati. Manifest skrevs och den allmänna drömmen byggdes på känslan av att 
tekniken kunde öppna dörrarna till en högre medvetenhet, så att vi skulle kunna se 
parallella versioner av vår verklighet. Med tiden blev dock denna vision förhindrad 
av att stora företag och stater började se potentialen i att kontrollera informationen. 
Det började allt mer likna ett monopol med några få aktörer som tog allt mer plats 
och övervakningskapitalismen började bre ut sig. Internet är nu mer dystopiskt 
där ett fåtal ägare använder våra nätverk som ett sätt att övervaka och kontrollera 
de ideologiska gränserna för den politiska diskursen genom att sälja vår data. Det 
leder till att förstärka vår egna befintliga idéer genom att se till att vi inte stöter på 
någonting i sociala medier eller i e-handeln som stör vår algoritmiskt sammanställda 
världsbild.

Det skulle behövas en form av kritiskt teori som på djupet analyserar den 
rådande ordningen och hegemonin om att teknik och internet gör oss alla mer 
sammanlänkande och upplysta. En teori som bidrar till en förståelse av den digitala 
maktens drivkrafter och rörelsemönster. Med tanke på att vi allt mer kommit att 
förstå världen genom Googles filter är det nödvändigt att stanna upp och fundera på 
vad det gör med oss som självreflekterande individer och vad det gör med konsten 
och kulturen som skapas. Vi behöver helt enkelt ett kritiskt förhållningssätt som gör 
att vi kan förstå den historiska, sociala och politiska aspekter för att kunna hantera 
teknikutvecklingen i linje med sociala och politiska visioner. Tekniken är nämligen 
inget neutralt verktyg utan det går den riktning som den politiska ideologin som styr 
den vill. Samma gäller för diskussionen om huruvida artificiell intelligens är god 
eller ond. Det beror så klart på hur vi som människor väljer att använda den. Det 
finns ingen inneboende bestämd “natur” i själva teknologin.

Kultur, värde och marknad

Vår tids starka tilltro till algoritmer hänger sannolikt ihop med hur dagens samhälle 
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värdesätter siffror och statistik, vilket ibland kan liknas vid religiös hängivelse i 
hur beslut fattas och vad som värderas högt inom organisationer. Det är som att 
siffor ibland besitter en slags auktoritär objektivitet som kan bestämma om något 
är bra eller dåligt beroende på hur siffrorna ser ut. Här blir det ofta en utmaning 
för kultursektorn i och med att dess värden oftast inte går att mäta på samma sätt. 
Förhållandet mellan konstnärligt skapande och ekonomisk realitet är en ständig 
pågående diskussion. Samtidigt är det en viktig debatt som måste föras då dessa 
värden allt mer integreras och gamla skiljelinjer blir otydligare. Kultursektorn 
har en tradition av att drivas av ickekommersiella värden. En ”konstnärligt 
driven organisation” anses oftast inte ha ett ekonomiskt vinstintresse som främsta 
syfte. Där konstens mål ofta är mänsklig och estetisk utveckling, är kommersiella 
företagens mål ekonomisk och materiell tillväxt. Med andra ord, konsten anses ofta 
vara produkt- eller produktionsorienterad, medan företag ses i huvudsak ses som 
marknadsorienterade. Post coronakrisen kan möjligen bli en tid där konstnärliga 
värden får möjlighet att blomma som en kontrast mot vår hårt styrda siffervärld. 

Här finns det ett djupt strukturellt problem i vårt nuvarande ekonomiska system där 
”värdet” av finansiella produkter enkelt går att mäta och prissätta, medan investeringar 
i exempelvis klimatomställning, utbildning och kultur är mer komplicerat. I den 
moderna nationalekonomin är värdet helt utlämnat till marknaden. Det som går att 
ta betalt för och göra vinst på är värdefullt. Då kan kollektiva ekonomiska satsningar 
som kulturpolitik definieras som något som är “tärande” för ekonomin. Samtidigt 
kan finansmarknader eller miljöförstörande verksamheter attrahera investeringar 
och kapital.

Den förutsägbara kulturen 

En rädsla och ovisshet kring ny teknisk utveckling är genomgående i historien. Idag 
är många oroliga för artificiell intelligens, automatisering och framförallt algoritmer 
som har blivit en stor del av vår vardag och som präglar det mesta i våra liv. Men vi 
befinner oss fortfarande tidigt i utvecklingen och det kan nog komma att förändras 
mycket framöver. Algoritmer går heller inte att enbart förstå utifrån sin tekniska 
funktion. Snarare är det viktigt att granska algoritmer utifrån kulturella, samhälleliga 
och ekonomiska perspektiv. Algoritmer är snarare dynamiska processer som formas 
av ideologiska beslut än att dem är ett värdeneutralt objekt. 

Övervakningskapitalismens utbredning riskerar att påverka konstnärliga uttryck 
så att det skapas på ett förutsägbart sätt, utformad efter precisa beräkningar och 
algoritmiska mönster. Då allt mer i vår tid beräknas och effektiviseras, och data 
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om våra personliga preferenser samlas in och kartläggs, riskerar våra liv att bli mer 
förutsägbara och strömlinjeformade. De så kallade filterbubblorna riskerar att bli 
smalare och tvingar oss som individer in ett i förutsägbart mönster i hur vi konsumerar 
och upplever vår omvärld. Det här instrumentet kan komma att påverka hur kultur 
och konst skapas i allt högre grad. Företag som Netflix och Spotify använder sig 
av algoritmer som skräddarsyr våra musik- och filmupplevelser och Facebook 
för att sålla fram sitt nyhetsmaterial. Makten som de digitala plattformarna får 
genom att sälja vidare vår användardata till andra intressen är farlig då det kan 
användas av auktoritära regimer till att kontrollera sina medborgare. Som kapitlet 
om övervakningskapitalimsen i rapporten lyfter fram, så har den här typen av 
data blivit vår tids guld. Det är alltså främst för att sälja på oss varor, tjänster eller 
åsikter som den här tekniken används till, men det sträcker sig även över andra 
fält. Automatiseringen som sker i och med att robotar tar över olika former av 
arbetsuppgifter bidrar till en förändring i produktionsledet. Det här gäller främst 
i sektorer som producerar varor eller i tillverkningsindustrin, men det sträcker sig 
även till den offentliga sektorn som ett sätt att effektivisera arbetsrutiner. Vad händer 
om automatiserade konstnärliga curatorer bestämmer innehållet på konstmuseum 
eller blir konstnärliga chefer på danshus och teatrar? Det är klart att det går att 
använda algoritmens förmåga även på att maximera ett kulturutbud som bidrar till 
att sälja maximalt antal biljetter. Värderingssystem och poängsättning som sedan 
länge präglar restauranger och bestämmer var vi ska äta på vår utlandsweekend 
spelar också stor roll i hur konst och kultur skapas och riskerar att utvecklas allt mer 
framöver. 

Övervakningskapitalismen logik går likväl väl hand i hand med en auktoritär 
regim där kulturpolitiken ofta är ett område som prioriteras högt. Med argument 
som att covid-19 och andra virussjukdomar behöver kontrolleras kommer det att 
vara enklare att implementera strikta åtgärder för att kontrollera och övervaka 
befolkningen. Det här riskerar att påverka yttrandefriheten och i förlängningen 
konstnärlig frihet som att till exempel ifrågasätta rådande strukturer och vara en 
motkraft mot etablissemanget. Frågor om personlig integritet och det oförutsägbara 
som det innebär att vara människa kan därför komma att vara värden som den 
fria konsten, kulturen och alternativa politiska rörelser framöver kan komma att 
fokusera på. I och med utvecklingen av övervakningskapitalismen i samklang med 
hur stater kommer att reagera på covid-19 finns det alltså en risk att vår civilisation 
träder in i den “förutsägbara kulturen”. Det är ett samhälle som kommer att präglas 
ett ännu större fokus på mätbarhet, kontroll och att minimera risker. 

Ett land som Kina har redan kommit långt i den här utvecklingen och det är 
möjligt att det kan bli en förebild för länder runt om i världen i hur både potentiella 
pandemier och konstnärliga uttryck ska hanteras. Yttrandefriheten riskerar därmed 
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att hämmas och då även möjligheten för en mångfald av röster. Det blir därför 
viktigt att förstå riskerna med vad den här “förutsägbara kulturen” riskerar att göra 
med oss som individer, och om det verkligen är en önskvärd utveckling i hur vi 
upplever konst och kultur. Även om vi lever i “en märklig tid” så är det också en tid 
som öppnar upp för nya typer av samarbeten och tankesätt. Kanske kan ett svar på 
de digitala storföretagens monopol vara att en ny rörelse för datarättigheter växa 
fram? Likt arbetarrörelsen som på slutet av 1800-talet krävde bättre arbetsvillkor, 
medborgarrättsrörelsen som på 1960-talet krävde bättre villkor för svarta 
medborgare i framförallt USA eller kvinnorörelsen under hela 1900-talet. Det skulle 
kunna handla om att inse värdet som vår personliga data har och bli medvetna om 
hur vi kan skydda oss mot övervakning eller förstå hur vi skulle kunna ta betalt för 
det på ett mer etiskt sätt. Det är svårt att förutsäga framtiden, men om det är något 
som är tydligt genom historien så är det att samhällskriser ofta hanteras genom att 
något nytt växer fram. Frågan är bara vad det kommer att bli post covid-19?
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