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Abstract 

 
On March 11th, 2020, the Danish government went on national television to prepare the nation 

to go into a state of lockdown due to the coronavirus. The first of two lockdowns that would 

take place within the first year of corona. The consequences of these lockdowns would have 

an impact on multiple aspects of the nation's reality, and one of the most noticeable effects 

was in the way we debate and view culture as a part of our society. An outburst in the debate 

on culture’s placement in society occurred in the national papers, and the crisis of which 

corona led clearly influences the way we viewed culture as an importance, and a need as a 

nation. In this thesis, it is explored how this public debate on culture’s validation, importance 

and placement in general society construct different perspectives and political values to how 

culture is part of our society in the corona crisis. It is taken in question, how the debate on 

culture’s placement in society in the first year of corona occurs in differentiated realities of 

contribution related to how the crisis and society is viewed in general. This debate viewed as 

a discursive field of articulation results in seven differentiated views on culture’s placement in 

society within the themes of economics, security and national community, and the matter of 

the crisis will transpire in a diagnostic on a society in crisis and how culture is constructed as 

a cure on the constitutive consequences thereof. It is discussed whether there has been a 

change in the construction of the necessity of culture in society during a crisis and how this 

rearticulation of the placement of culture in our society can become a tool in readjusting the 

political structure around culture as a profession. 
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”Jeg er blevet betroet den vanskelige opgave at tale om kultur. Men der findes i hele verden 

intet mere uhåndgribeligt. Man kan ikke analysere den, for dens bestanddele er uendelige. 

Man kan ikke beskrive den, for den er af skikkelse en Proteus. Forsøg på at omfatte dens 

mening i ord er som forsøg på at gribe luften med hånden; man opdager, at den er alle 

steder undtagen i ens greb.” 

(Fjord Jensen, 1999: 37) 

- A. Lawrence Lowell, 1934 

Præsident, Harvard Universitet 
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KAPITEL 1 
 

Indledning 
 

Kultur har alle dage været et flygtigt begreb og det er ikke en ny tendens, at vi diskuterer dets 

betydning for os som individer og civilisation. Endnu tydeligere kan kulturs betydning blive, når 

det står over for de store konsekvenser en krise kan medføre. Men et flygtigt begreb kan 

pludselig blive konkret, når realiteterne bliver virkelige. Da coronakrisen i foråret 2020 lukker 

det danske samfund ned, opstår der en massiv intensivering af debatten om kulturens 

betydning for samfundet, fordi den pludselig bliver sat i perspektiv af regeringens politiske 

strategi for coronakrisen.  

Det første år af coronakrisen har betydet to nedlukninger af det danske 

samfund. De økonomiske og sociale konsekvenser, der medfølger nedlukningen af et 

samfund, skal vise sig at have stor betydning for måden vi mener et samfund skal fungere. 

Allerede den 11. marts 2020 kan en intensivering i debatten om kulturens rolle i samfundet 

ses i den offentlige debat. Der opstår en stærk kritik af den politiske håndtering og 

nedprioritering af kulturen, og i løbet af det første år kan overskrifter som: ”En 

socialdemokratisk fuckfinger til kulturen” (Olsen, 22/8), ”Kulturlivets nye (u)virkelighed” 

(Skotte, 16/5) og ”Kulturen bløder” (Skov, 31/3) ses i nyhedsmedierne. Den intensiverede 

debat omkring kultures samfundsmæssige rolle, opstået i forbindelse med coronakrisen og 

nedlukning af Danmark lægger op til at stille spørgsmålstegn ved den generelle politiske 

iagttagelse af kulturen som en del af samfundet. Hvad er kultur og hvad skal vi bruge den til? 

Og kan den hjælpe os i en krisetid? Et fokus på den politiske struktur, vi indtil nu har 

accepteret, men som under krisen sættes i perspektiv af en uvis fremtid, usikker økonomi og 

belastet samfund. I denne afhandling vil netop dette spørgsmål undersøges i ambitionen om 

at udarbejde en samfundsdiagnostik, der kan hjælpe os med at forstå, hvordan krisen påvirker 

vores idé om behov for kultur i en krisetid. Ved at undersøge hvilke måder kulturens 

samfundsmæssige rolle iagttages i en krisetid, er hensigten at iagttage hvorvidt, der opstår 

forskydninger, spændinger eller ændringer i vores måde at behovsliggøre kulturen for et 

samfund i krise. Med denne erfaring vil resultaterne sættes i perspektiv af en aktualisering 

gennem et bud på en strategisk kommunikation, hvorfra krisens betydning og reartikuleringen 

af kulturens samfundsmæssige rolle, kan være indflydelsesrig. 
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“2020 viste, hvor stor værdi og betydningen kunsten har for os mennesker. Det var kunsten 

vi tyede til, da det var svært. Det var den der gav os indhold, værdi, lys og håb.” 

(Statens Kunstfond, 2021) 

 
- Michael Bojesen 

Bestyrelsesleder, Statens Kunstfond 

Problemfelt 

Kulturen under pres i coronasamfundet 

Under coronakrisens første år har der været et stort fokus på kulturens placering i samfundet. 

Især de politiske beslutninger om kulturens økonomiske prioritering, har fået debatten i gang 

om, hvad kulturen kan og skal bidrage med i det danske samfund. At diskutere kulturens 

politiske position har siden Kulturministeriets oprettelse i 1961 været sat på den politiske 

dagsorden, fordi det placerer kulturen i den politiske struktur, som et selvstændigt 

ressortområde (Kulturministeriet, 2020). Ved coronavirussens ankomst til Danmark i foråret 

2020 blev Danmark sat under pres. Det blev sat i perspektiv, hvordan vi som land bekæmper 

en sundhedskrise, samtidig med at vi opretholder et samfund bedst muligt. Mange brancher 

sættes i nedlukningen af Danmark i marts 2020 under pressede økonomisk vilkår, og 

regeringen udarbejder økonomiske strategier, der har til formål at understøtte den udsatte 

nationaløkonomi. En strategi der sætter regeringens iagttagelse af kulturens 

samfundsmæssige rolle i skarp kontrast til det resterende erhvervsliv i sin forfordeling af 

økonomiske hjælpepakker. Men trods krisens økonomiske udfordringer og de parlamentariske 

beslutninger, så sætter krisen ligeledes gang i andre overvejelser om kulturens 

samfundsmæssige rolle. Der udarbejdes ligeledes strategiske restriktioner for social adfærd 

og offentlige forsamlinger, der udfordrer danskerens hverdag. (Tænketanken Europa, 2021) 

Restriktionerne inkluderer social afstand, isolation og forsamlingsforbud, der begrænser de 

danske borgeres fysiske og sociale frihed og adfærd. 

Incitamentet for denne afhandlings fokus på krise og kulturens 

samfundsmæssige rolle udspringer af en infomediasøgning på ordene kultur og krise i 

tidsrummet 11. marts 2020-11. marts 2021. Dette resulterede i ikke mindre end 12.725 

søgehits på historier, der behandler emner om kultur og krise. Det betyder, at der i gennemsnit 

er blevet udarbejdet cirka 35 indslag om dagen i året marts 2020 til marts 2021. I disse artikler 

udspringer der sig en tydelig og hård kritik af regeringen håndtering af kulturen under 

coronakrisen. En kritik om værdisætningen af kulturens rolle både generelt og i en krisetid, og 

hvordan den leder, der skulle varetage kulturens interesser, Kulturminister Joy Mogensen, 

synes at sky væk fra. Det synes generelt at være et problem, hvordan kulturen er blevet 



 7 

nedprioriteret i et samfund i krise og påfaldende sigende, at kulturen ikke er repræsenteret 

ved pressemøderne om Danmarks nedlukning. Ved årsskiftet mellem 2020 og 2021 

udkommer Ernst & Young (EY) en undersøgelse, der fremlægger hvordan kulturlivet i Europa 

er under større økonomisk pres end turistindustrien, næsten på højde med flybranchen:  

 

“Undersøgelsen slår fast, at de kulturelle og kreative industrier er blandt de hårdest 

ramte i Europa – hårdere end turistindustrien og tæt på niveauet for luftfartsindustrien. 

De kulturelle og kreative industrier har samlet haft et tab på over 31 procent af deres 

omsætning i 2020, svarende til 199 milliarder euro” (Koda, 2021).  

 

Et interessant resultat i perspektivet af, at der under coronakrisen burde og synes at være stor 

efterspørgsel på kultur. Især når det sættes op imod flyindustrien, der med sin nedlukning har 

en naturlig indflydelse på den geografiske smittespredning, og derfor er en velbegrundet 

økonomisk lavkonjunktur i en virusbaseret sundhedskrise. Men at kultur på visse punkter har 

haft opsving, og at kunne forestille sig en stigning i forbrug og efterspørgsel i et nedlukket 

samfund, så er det paradoksalt at den politiske interesse for området er så uudtalt. Det 

problematiserer kulturens rolle i samfundet på den måde, at det tydeligt ikke er politisk og 

økonomisk prioriteret, men at det på samme tid placerer sig som en kerneværdi for krisen, 

ved at det skaber så stor en offentlig debat omkring sig. 

 

Kulturens krise 

At kulturen er presset, er givet, men hvordan den er presset af krisen og hvilken rolle den 

spiller i et krisesamfund, afhænger af iagttagelser, der placerer kulturens samfundsmæssige 

rolle og værdi et særligt sted. Fordi regeringens coronastrategi lukker landet ned og 

hjemsender folk, sker der også noget med det sociale aspekt af Danmark som typisk er den 

arena kulturen arbejder i. Koncerter, teatre, festivaler og andre steder, hvor folk mødes for at 

opleve og dele interesse, begrænses og lukkes i følge af de forskellige forsamlingsforbud der 

i foråret 2020 påvirker det danske land (Tænketank, 2021). Nedlukningen påvirker ikke kun 

vores økonomi og arbejdsliv, men influerer også vores fritid og infiltrerer dermed hele den 

hverdag vi kender, både som privatpersoner og som samfund. Coronavirussen bringer også 

frygt med sig - når verden ikke er som den plejer, og når både vores sociale liv, sundhed og 

økonomi bliver truet, så sættes vi igen som privatpersoner og samfund overfor en uvished vi 

skal håndtere. Hvorvidt krisen er en trussel mod Danmarks sammenhold og nationalfølelse, 

den økonomiske vægtfordeling eller mentale tilstand i en krisetid afhænger af, hvordan man 

forstår, hvilken rolle kulturen kan og skal spille i et samfund. Derfor kan det være interessant, 
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at se på situationen som en intensivering af debatten om kulturens samfundsmæssige rolle, 

som professor i statskundskab, Mikkel Vedby Rasmussen skriver det i sin bog 

Krisesamfundet: ”Krisen er den form, som fremtiden støbes i.” (Vedby Rasmussen, 2020: 173) 

som et perspektiv på kulturdebatten efter 11. marts 2020. 

 

Hvad kan kultur i et krisesamfund? 
Ambitionen med afhandlingen er at lave en samtidsdiagnostik, der kan give os indblik i de 

diskursive tendenser i kulturdebatten, der påvirker vores opfattelse af vores virkelighed. Det 

er en ambition at undersøge, hvordan coronakrisen har indflydelse på måden vi forstår og 

behandler debatten om kulturens rolle i samfundet, og hvordan vores idé om krisen tager form 

af temaet. Ved at undersøge hvordan kulturens rolle i samfundet manifesterer sig i forskellige 

perspektiver i den offentlige debat, vil vi kunne få en bedre forståelse af, hvordan kulturen 

problematiseres i forhold til de politisk normaliserede ideer om kultur, der ligger til grundlag for 

den politiske dagsorden. Den offentlige debat kan forstås som en kampplads for 

meningsdannelse, hvor forskellige holdninger kan give sine perspektiver på både problemer 

og løsninger, og ud fra betragtninger heraf, kan der fremarbejdes et dækkende billede af, 

hvordan debatten kan forstås i symptomatiske fortællinger om kulturens samfundsmæssige 

rolle under coronakrisen. 

 

Problemformulering 
Hvordan kan den intensiverede politiske debat om kulturpolitikkens samfundsmæssige rolle i 

Danmark under coronakrisen 2020-21 identificeres i forskellige diskursive positioner i det 

politiske artikulationsfelt, og hvilke konstitutive konsekvenser har det for vores forståelse af 

kultur som en funktion i samfundet i en krise? 

Forskningsspørgsmål 
- Hvordan kan artikulationsfeltet for kulturens samfundsmæssige rolle under 

coronakrisen 2020-2021 iagttages som hegemoniseringsstrategier for forskellige 

diskursive positioner? 

- Hvilke konstitutive konsekvenser kan det diskuteres, at krisen har for en reartikulering 

af kulturens samfundsmæssige rolle i de diskursive positioner? 

- Hvordan kan denne reartikulering af kulturens samfundsmæssige rolle aktualiseres i 

strategisk kommunikation som en perspektiverende intervention? 
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KAPITEL 2 

 

Analysestrategi 
Ambitionen med denne afhandling er at lave en samfundsdiagnostik på baggrund af et indblik 

i den intensiverede debat om kulturens samfundsmæssige rolle under coronakrisens første 

år. Ved at undersøge, hvordan debatten om kulturens rolle i samfundet opstår i forskellige 

diskursive positioner i artikulationsfeltet, vil jeg undersøge, hvordan krisen har påvirket måden 

vi forholder os til kultur som en del af samfundet. Samfundsiagnostikken er en måde, hvorpå 

jeg kan bruge en undersøgelse af et artikulationsfelt til at fortælle noget om samfundet i 

samtiden: “Det er et nutidshistorisk blik, der er orienteret mod formningen af samtidens 

mulighedsbetingelser, og hvad der sættes på spil i samtiden.” (Andersen, 2019: 122) På den 

måde kan en samfundsdiagnostik demonstrere hvilke konstitutive betingelser, der er på spil i 

vores politiske kommunikationsfelt om kulturens samfundsmæssige rolle, som har betydning 

for, hvilke betingelser vi indretter os efter. På den måde er samfundsdiagnostikken både et 

samtidsbillede af et politisk kommunikativt felt, men også et spejl for, hvilke ræsonnementer 

og politiske værdier, der konstituerer mulighedsbetingelserne for, hvordan vi iagttager 

kulturens rolle i samfundet under en krise (Andersen, 2019: 122). 

Med Ernesto Laclaus diskursteori om verden som en konstruktion af social 

og politisk karakter, vil jeg iagttage atikulationsfeltet i den offentlige debat om kulturens 

samfundsmæssige rolle under coronakrisens indledende år. Det vil i denne opgave forstås 

som en iagttagelse af, hvordan kulturpolitiks samfundsmæssige formål iagttages og 

konstrueres som et politisk problem, og hvordan der derved opstår en diskursiv kamp om 

begrebets samfundsmæssige betydning, med udgangspunkt i formuleringen af Allan Dreyer 

Hansen om principielle analysestrategiske problemer: ”hvordan forskellige diskurser er 

resultatet af artikuleringer af flydende udtryk omkring specifikke projekter, der kendes på og 

opnår enhed gennem (tedentielt) tomme udtryk.” (Dreyer Hansen, 2005: 193) Med det 

udgangspunkt vil denne afhandling kigge på, hvordan debatten former kulturpolitik som en 

problemstilling for det danske samfund i de meningskonstruktioner, der udspringer af den 

offentlige debat. Resultaterne af analysen vil efterfølgende diskuteres i forhold til hvilke 

konstitutive konsekvenser de diskursive positioner tilvejebringer i debatten, og hvordan der 

kan iagttages en reartikulering af kulturens samfundsmæssige rolle under coronakrisen. 

Afslutningsvist vil analysens fund og diskussionens iagttagelser af konstitutive spændinger 

aktualiseres i et perspektiverende interventionsforslag, der tager udgangspunkt i Niels 
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Thygesens 1. ordens interventionsmodel om vision som kommunikation. I følgende afsnit vil 

jeg præsentere en analysestrategi for, hvordan en undersøgelse af afhandlingen 

problemformulering vil træde i kraft.  

 

 

Videnserkendelse - poststrukturalisme 
 

Udgangspunktet for denne afhandling er poststrukturalistisk, der bruges rammesættende som 

videnskabsteori til iagttagelsen af mediedebattens konstruktion af kulturens 

samfundsmæssige rolle under coronakrisens første år. Med poststrukturalismen iagttager vi, 

hvordan sprog og sprogbrug konstruerer den virkelighed vi erkender: “Den strukturelle 

sprogvidenskab opererer med en adskillelse mellem sprogbygning (langue) og sprogbrug 

(parole), således at den enkelte sprogbruger er nødt til at benytte sig af sprogbygningen for at 

kommunikere.” (Laclau & Mouffes, 2002: 21) På den måde iagttages det gennem denne 

videnserkendelse, hvordan sandheder opstår som konstituerede resultater på baggrund af 

sprogstrukturer. Med den poststrukturalistiske videnserkendelse er verden således ikke 

essentiel og intet kan betragtes som universelt sandt, derfor må vi bruge sproget til at forstå, 

hvordan vi opbygger sandheder omkring verden i forsøget på at indkapsle fælles ideer om 

virkeligheden. 

I poststrukturalismen er der et særligt betydningsfuldt forhold mellem 

ontologien og epistemologien, fordi vidensproduktionen i denne videnskabsteoretiske gren 

arbejder med konstruktionen af erkendelse. I ontologiens opfattelse af noget som værende 

virkeligt, så er epistemologien interesseret i, hvordan denne virkelighed er frembragt ud fra af 

videnskonstruktioner, der skaber mening på forskellige måder:  

 

“Epistemologien handler netop om at observere, hvordan verden bliver til, i og med at 

individer, organisationer eller systemer kigger på deres omverden i bestemte 

perspektiver, der får verden i bredeste forstand til at dukke op på bestemte måder 

(samtidig med at observatørene selv dukker op som f.eks. Individer eller 

organisationer).” (Andersen, 1999: 14)  

 

Med epistemologiens blik kigger vi analytisk på, hvordan viden bliver til, snare end hvad 

sandhed er. Med denne videnserkendelse får vi dermed ikke kun indblik i konstruktionen af 

en særlig virkelighedsiagttagelse, men kan også få et indblik i konstruktørens udgangspunkt 

for denne særlige videnskonstruktion: “I et epistemologisk perspektiv er det perspektivet, der 
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konstruerer både iagttageren og det iagttagede.” (Andersen, 1999: 14). Epistemologien kan 

hjælpe os med at forstå, hvordan selvfølgeligheder opstår som selvfølgeligheder, og hvorfra 

denne selvfølgelighed opstår (Andersen, 1999: side 13). 

  Med den epistemologiske vinkel på videnserkendelse og iagttagelse af 

sandhedsproduktionen opstår begrebet kontingens. Kontingens er et udtryk der dækker over, 

hvordan sandhedskonstruktionen af naturlighed og selvfølgelighed opstår som nødvendige og 

universelle, men som er hverken-eller (Jacobsen, Lippert-Rasmussen & Nedergaard, 2015:  

325). Det betyder at de virkeligheder vi betragter er afhængige af det “miljø” de er opstået i, 

og den virkelighed der er konstrueret. Kontingens er på den måde en virkelighed, der hverken 

en nødvendig eller umulig, selvom den præsenteres som en universel sandhed. Det vil sige, 

at kontingens er en konstruktion, der nødvendigvis kunne være anderledes. 

 

Ernesto Laclau 

Diskursteori og hegemoni 
Inden for poststrukturalismens videnserkendelse af sandhedsproduktion som en konstruktion 

af virkelighed, anvender jeg Ernesto Laclaus diskursteori som analytisk ramme for 

undersøgelsen af afhandlingens problemfelt. Laclaus diskursteori, udviklet i samarbejde med 

Chantal Mouffe, arbejder særligt med det sociale aspekt i sprogets konstruktion af virkelighed 

og hvordan sprog og handling er korrelative: “som et sæt af elementer og deres relationer, 

som på den ene side er forudsætning for social handlen (fordi den er meningsfyldt)” (Laclau 

& Mouffes, 2002: 21) Diskursteorien bygger på sondringer mellem den konkrete verden 

(artikuleringer) og den tænkte verden (diskurser). Dette beskrives i Laclaus væsentligste 

sondring; sondringen mellem praksis og system (Andersen, 1999: 89), hvor der menes at 

Laclaus diskursteori kan arbejde på to forskellige planer, enten på et praktisk plan gennem 

artikulationer, eller på et diskursivt plan, hvor der arbejdes med systemet bag praksissen. 

Atikulationen som arbejder med praksis opererer med forskelle og ligheder mellem elementer 

og koncentrerer sit analytiske blik om relationerne mellem disse elementer (Andersen, 1999: 

89). På den måde kan man forstå det som, at fokusset ligger i processen af etableringen af 

mening, og på hvordan forskellige elementers interne relationer opbygger en konstruktion, der 

i sit fulde tilskriver mening til et særligt begreb, eller fænomen. På den måde bliver diskursen 

det fuldendte billede af ovenstående og dennes placering som resultat (Andersen, 1999: 89) 

Det er i den netop fuldendte placering af interne elementers relationer i artikuleringen, at det 

bliver muligt at iagttage det fulde billede, i form af diskursen. Diskursen kan så at siges 

beskrives som det færdiggjorte mønsters sammenhængende og fuldendte fremtræden, 
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hvorimod i artikulationen søges der stadig at undersøge de forskellige punkter og streger i 

mønsterets konstruktion.  

Ifølge Niels Åkerstrøm Andersen adskiller Ernesto Laclau sig særligt i sin 

diskursteori, fra andre diskursteorier ved brugen hegemoni-begrebet, som central figur for 

politisk kommunikation: “Ved at placere hegemonibegrebet centralt i diskursteorien bliver 

diskursteorien reetableret som en politisk teori.” (Andersen, 1999: 87) Som han i citatet 

pointerer, så formår Laclau gennem en reetablering af andre klassiske diskursteorier at sætte 

fokus på det politiske element og derved udvikle en teori, der har til formål at undersøge det 

politiske kommunikationsspil. Det centrererede hegemonibegreb bruger Laclau til at stille 

spørgsmålet hvordan bliver nogle diskurser mere alment gældende, end andre? Hvilket Laclau 

introducerer som den hegemoniske kamp om politisk fiksering af mening (Dreyer Hansen, 

2003: 39-40). Man kan argumentere for, hvordan det kan ses at Laclaus diskursteori bygger 

på iagttagelser af det realpolitiske spil om hegemoni og strategi, hvor debatter og diskussioner 

søger at kæmpe for, at netop deres diskursive position vinder udfaldet og dermed hegemoni. 

Denne undersøgelse af hegemoni, som Laclaus diskursteori afdækker grundlaget for, har til 

formål at iagttage, hvordan forskellige diskursker, gennem kommunikationsstrategier og 

artikuleringer forsøger, at tilskrive meninger til begreber og idealer, men også særligt ved at 

kæmpe mod andre kommunikationsstrategier, der har samme formål. 

 

- Diskursivitet 
Selve begrebet diskurs bringer mig videre til det afgørende forhold mellem diskurs og 

diskursivitet, der arbejder med forskellen i, hvorvidt elementer og deres interne relationer er 

fikserede eller flydende (Andersen, 1999: 90). I Diskursive analysestrategier beskrives 

diskursivtet som “(...) det forhold, at sociale identiteter (objekter, subjekter, teknologier, 

problemer o.s.v.) altid må optræde relationelt. Kun i relationer gives sociale identiteter mening, 

men disse relationer har ikke nødvendigvis diskursens systematiske karakter. Identiteternes 

forskellige placeringer kan være overordentlige upræcise og flydende.” (Andersen, 1999: 90). 

Som Andersen udlægger sin tolkning af forholdet mellem diskurs og diskursivitet, skal vi altså 

forstå emergens mellem de flydende elementer og den fikserede mening. De flydende 

elementer, der gennem sociale identificeringsprocesser, fikserer meninger til faste diskurser. 

Diskursivitet er den flydende og arbejdende del af processen, der søger at tilskrive mening, 

hvorimod diskurs er slutresultatet af denne afsøgning, hvor fikseringen af mening har taget sin 

endelige form og identitet.  
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- Artikulation 
I fikseringen eller tilskrivelsen af mening til et objekt eller fænomen, tager Laclau 

udgangspunkt i det artikulerede, som jeg i diskursafsnittet beskriver som praksissen. Det vil 

sige at Laclaus teoretiske blik koncentrerer sig om, hvordan noget beskrives i ord som praksis 

for diskursens meningssystem.  

Artikulationer hænger sammen med diskursiviteten, da disse skal tolkes som 

processen i fikseringen af relationer mellem elementernes relationer: “Det vil også sige, at 

artikulationens relation til diskursen er en dynamisk relation. Den er altid flydende og derfor 

uafgjorte struktur i diskursen fremtvinger artikulation, som det der skal stoppe glidninger og 

uafgøre det uafgjorte, uden dog nogensinde at kunne gøre dette endeligt.” (Andersen, 1999: 

90) Trods en lidt kringlet beskrivelse i citatet, så læser jeg Andersens læsning af 

artikulationens rolle i diskursiviteten, som at artikulation er det mønster som diskursiviteten 

anvender når det søger at skabe mening omkring noget. Med det mener jeg mere præcist, at 

artikulation er diskursivitetens formgivning, hvorfra vi som iagttager kan få øje på, hvordan 

diskursiviteten forsøger at kode mening omkring et begreb eller et fænomen. En artikulation 

kan således betragtes med henblik på at undersøge, hvilke elementer der kodes sammen, og 

derfra få blik for, hvordan mening fremskrives. Hvad der menes med “uden dog nogensinde 

at kunne gøre dette endeligt” er en henvisning til, at diskursiviteten i sig selv ikke har nogen 

endelig slutning, fordi mening aldrig kan være fuldendt eller konstant, hvilket jeg vil komme 

ind på i følgende afsnit.  

 

- Nodalpunkter, tom betegner og dislokation 
I de forrige afsnit har jeg flere gange nævnt et noget som referencepunkt for diskursernes 

meningstilskrivning. I dette afsnit vil komme nærmere ind på, hvad dette noget er i 

diskursteorien. Diskurs, diskursiviteter og hegemonisering arbejder alle rundt om dette begreb 

om noget og i det følgende vil jeg fremlægge Laclaus beskrivelse af, hvordan noget etableres 

som kerne for en diskurs eller diskursivitet. Som beskrevet under afsnittet om diskursivitet, så 

kan forskellig diskursive positioner kæmpe en kamp om hegemoni. Det vil sige der kæmpes 

om at dominere den diskursive kampplads, således at netop én diskursiv position vinder 

medvind i form af social konsensus og derfra må tilskrive mening ud fra dennes diskurs’ 

virkelighedsiagttagelse. Dét, der hermed tilskrives mening om, er hvad Laclau beskriver som 

et nodalpunkt, som defineres af diskursivitens evne til at beskrive en tom betegenr: “An empty 

signifier that is capable of fixing the content of a range of floating signifiers by articulating them 

within a chain of equivalence.” (Torfing, 1999: 303) På den måde er et nodalpunkt det element, 

meningsfaktorene bygges op omkring. Nodalpunktet er således ikke konstitueret af noget 

uden for den diskursive kamp, men omdrejningspunkt for ombygningen af den interne struktur 
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for meningssammenhæng. Nodalpunktet skal dertil forstås som den hårnål, diskursivitet 

holdes sammen af og som udelukkende eksisterer i diskursivitetens tilstedeværelse. Laclaus 

beskrivelse af nodalpunkter er, at disse ikke er fuldstændigt faste “punkter”: “De kan højest 

opnå en delvis fiksering” (Andersen, 1999: 91) Denne pointe bunder i, at diskurser, 

diskursiviteter og artikulationer består af sociale identificeringer, som i sig selv er flydende og 

derfor aldrig kan fiksere noget fuldstændigt. Dette bringer mig videre til en forklaring af Laclaus 

disursteoris begreb om “meningsoverskud”, da dette er afgørende for, hvordan en diskursiv 

kamp kan bestå. 

  I Laclaus diskursteori beskrives det som et faktum, at en diskurs er en struktur, 

der aldrig kan lukke sig om sig selv (Andersen, 1999: 91) Dette betyder at det altid vil være en 

risiko for og et potentiale om, at nedbryde sig selv indefra. En nedbrydelse der skal forstås 

som en regel, snarere end et potentiale, fordi diskursens ufuldstændighed vil være en konstant 

trussel for sig selv. Mere præcist kan det beskrives, at fordi en diskurs er opbygget i forhold til 

sig selv og sin egen beskrivelse af mening, og intet uden for diskursen understøtter diskursens 

struktur, så vil den altid være sin egen største fjende, da den ikke formår at fuldende sin egen 

struktur. Ufuldendtheden består i at diskursen, som tidligere beskrevet, er skabt af sociale 

identifikationer og artikulationer, der i sig selv er flydende. 

  Laclaus begreb om den tomme betegner er en betegnelse for et tegn, der i sig 

selv ikke eksisterer, men som opstår i sin betegnelse: “A signifier without a signified. A signifier 

is emptied of any precise content due to ‘the sliding of the signifieds under the signifier’. 

Democracy is an empty signifier as the signifier of democracy is so over-coded that it means 

everything and nothing.” (Torfing, 1999: 301) På den måde er en tom betegner defineret ved 

ikke at have en særlig identitet, men som betegnelse er udtømt for betydning. Derfor må den 

tomme betegner være afhængig af fikseringen af de flydende betegneres momenter. En tom 

betegner er et begrebet som Laclau har videreudviklet af Lacans oprindelige beskrivelse af 

betegner og betegnede (Andersen, 1999: 93) hvor pointen fremstår som, at et tegn ikke har 

nogen identitet, før det er betegnet. Hvorfra det også argumenteres at samme tegn kan have 

flere betegnere og derved forskellige betydninger (Andersen, 1999: 94) for eksempel ko som 

både kan tolkes som et produktionsdyr og som et helligt dyr. Koen er i begge sandheder 

virkelig, betydningen af koen har dog sine rødder i betegnelsen, hvorfra forskellen bliver 

enorm. Laclaus idé om den tomme betegner, til forskel for Lacans betegner-betegnet, er at 

den tomme betegner ikke defineres af en betegner på baggrund af kontekst, da betegnerens 

funktion i disse kontekster ikke vil være fuldbyrdede (Laclau, 1993/2007: 36). Han mener til 

gengæld, at den tomme betegner består af de grænser der determinerer en fuldbyrdet 

betegnelse: “Thus, we are left with the paradoxical situation that what constitutes the condition 

of possibility of a signifying system - its limits - it also what constitutes its condition of 

impossibility - a blockage of the continuous expansion of the process of signification.” (Laclau, 
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1993/2007: 37) Disse grænser opstår inden for betegners egne betegnelsers struktur. 

Betegner vil derfor være sit eget paradoks ved at bygge en meningsstruktur op om betegnet, 

hvori dets egne grænser kan nedbryde det. Her eksemplificerer Andersen det for eksempel 

med kvinden (Andersen, 1999: 95) men kan også være de politiske emner som 

bæredygtighed, danskhed, den meget kontemporære diskussion om køn og selvfølgelig ikke 

mindst kultur. Det er den tomme betegner i Laclaus diskursteori, der gør det muligt at arbejde 

med politiske værdiladninger, fordi Laclau formår at opbygge et centerpunkt, hvorfra vi kan 

iagttage iagttagelser af ikke-objekter og undersøge systemerne for konstruktionen af 

sandhedsproduktioner i kommunikation, som derfor gør den politisk. Som beskrevet i afsnittet 

om diskurs, så arbejder Laclaus teori ud fra et paradigme om at “sandhed” ikke eksisterer i sig 

selv, men beskrives og accepteres socialt i et samfund, altså diskurs og hegemoni.  

Denne begrebsliggørelse af politisk artikulation kan tolkes som at en 

forståelse af at debat eller diskussion, i princippet aldrig vil kunne afsluttes fordi de forskellige 

diskursive positioner i debatten konstant vil være i forandring og i flydende proces af social 

identifikation af den tomme betegner. Det er dermed pointen, at når der opstår hegemoni eller 

diskurs omkring en tom betegner, så er det kun en delvis fiksering af nodalpunktet, og det 

derfor i højere grad siger noget den sociale dimension omkring diskursiviteten eller 

hegemonien, mere end det siger noget om den tomme betegner i sig selv. Når hegemoni 

opstår, bistår risikoen for dislokation af den tomme betegner. En dislokation betyder, at der 

sker en form for interferens med hegemonien, der resulterer i en forskydning af mening: “A 

distabilization of a discourse that results from the emergence of events which cannot be 

domesticated, symbolized or integrated within the discourse in question.” (Torfing, 1999: 301) 

Det betyder, at der altid er potentiale for en forstyrrelse af hegemonien ved begivenheders 

interferens med den forhenværende meningskonstruktion. Det er på den måde destabilisering 

af den diskursive konstruktion, der igangsætter nye artikuleringsmuligheder for fiksering af 

den tomme betegner. 

 

- Ækvivalens og differens - fra element til moment 
Når der kigges på artikulationerne, som beskrevet tidligere, så kan disse bruges til at få blik 

for de meningskonstruktioner, der konstruerer den fiksering af mening, der tilskriver en form 

for iagttagelse omkring en tom betegner. Ved at iagttage artikulationerne ud fra, hvordan 

mening konstrueres gennem ækvivalens, kan man forstå, hvordan der skabes sammenhæng 

mellem elementer, der i en ækvivalens opstår som momenter, der beskriver den tomme 

betegner (Winther Jørgensen & Philips, 1999: 36-39), som det illustreres i modellen nedenfor.  
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(Andersen, 1999: 96) 

 

Det vil sige, at vi gennem en iagttagelse af, hvordan elementer sættes i forbindelse med 

hinanden, kan se hvordan der konstrueres mening om betegneren, som tidligere beskrevet 

som en tom betegner, der først kan tolkes og forstås, når denne sammenkædning af 

momenter giver betegneren identitet: ”at knytte betegnere sammen i ækvivalenskæder, der 

etablerer identiteten relationelt” (Winther Jørgensen & Philips, 1999: 55) En tom betegner kan 

identificeres gennem sammenkædning af elementer, der tilsammen tilskriver mening til 

betegneren, ligeledes kan identitet etableres og beskrives ved en identificering af differencen. 

Differens er en modsætningsbeskrivelse til den tomme betegner, som igennem en definering 

af, hvad noget ikke er, kan være med til at fortælle noget om, netop, hvad den tomme betegner 

identitet er. Således kan vi gennem iagttagelse af de forskelle eller negationer, der artikuleres 

omkring kulturens samfundsmæssige rolle, få blik for, hvordan der iagttages en 

modsætningsposition til, hvordan begrebet eller fænomenet skal forstås som betegnet i sin 

helhed. Ækvivalenskæden skal i sin differens forstås således at den fremstår samlet i kraft af, 

hvad den står i modsætning til. Det vil sige at de led der forbinder kæden aktualiseres og gives 

sammenhængskraft i forholdet til, hvad sammenhængen står i modsætning til.  

 

- Antagonistiske relationer 

Antagonisme er de diskursive positioneres modsætningsforhold til hinanden, og er det 

diskursive spil hvori kampen udkæmpes. Hegemoniseringsstrategierne vil aktivt forsøge at 

udspille de andre diskursive positioner, således at der kun kan være én vinder tilbage på 

kamppladsen. Det vil sige at når der opstår flere diskursive positioner i en debat der forholder 

sig til en fælles fjende, så kan disse diskursive positioner også være hindendes antagonister 

og derved inkorporere hinanden i deres iagttagelse (Laclau & Mouffe, 2001: 122). 

Antagonistiske relationer opstår derfor når modstridende diskursiviteter forholder sig til 

hinanden. Forstået på den måde, at i for eksempel i en debat, hvor forskellige diskursiviteter 

søger at fiksere den tomme betegner via hegemoniseringsstrategier, så står de i antagonistisk 
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relation til hinanden. Man kan dermed forstå en debat, eller en diskursiv kamp, som 

antagonistiske relationer, der står i krig mod hinandens fikserings- og hegemoniseringsproces. 

 

Operationalisering 

Hegemoniseringsstrategier og diskursive positioner 
Ifølge Niels Å. Andersens Diskursive analysestrategier findes der ikke formulerede praksisser 

omkring brugen af Laclaus politiske dirskursanalyse: “Hans teoretiske arbejde har primært 

bestået i at klargøre og systematisere diskursteorien. Derimod har han ikke lagt vægt på 

udviklingen af analytiske værktøjer eller operationelle strategier.” (Andersen, 1999: 88) Det er 

derfor min opgave i dette afsnit at formidle, hvordan jeg vælger at operationalisere de 

begreber, der i forrige afsnit blev fremlagt.  

I min operationalisering af Laclaus diskursteori er der grundlæggende én 

pointe, der er særligt dominerende for operationaliseringens karakter. Afhandlingens problem 

arbejder med en case, der i sig selv kan karakteriseres som flydende diskursivitet. Fordi 

afhandlingen arbejder med et udsnit af en igangværende debat, der i afgrænsningen ikke har 

rodfæstet sig i hegemoni og netop fordi den tager fat i offentlig debat og ikke parlamentarisk 

strategi, så er det empiriske materiale konditioneret ved at være udtryk for et artikulationsfelt 

bestående af flydende betegnere, der gennem hegemoniseringsstrategier skaber forskellige 

diskursive positioner. Dette betyder, at min operationalisering af Laclaus diskursteori arbejder 

med, hvordan der søges at tilskrive mening i en flydende proces, frem for at undersøge en 

diskurs med faste sociale identiteter eller hegemoni i forhold til den politiske strategi, der 

fremlægges af en siddende regering. Denne grundlæggende pointe har derfor betydning for, 

hvordan der operationaliseres på Laclaus begreber. 

Med henblik på at forstå og skabe diskursiv systematik i den mediedebat, 

der har udspillet sig om kulturens rolle i samfundet under coronakrisen, giver det overliggende 

poststrukturalistiske blik os en strategi for at gå til materialet som en konstruktion af 

virkeligheden, gennem sociale identiteter i sproget. Det trykte medie er udgangspunktet for 

analysen af sandheds- og meningskonstruktioner, da det som et sluttet kommunikativt medie, 

må forventes at formidle sin hensigt og sit standpunkt så klart som muligt. Dette giver mig 

anledning til at undersøge de konstruktioner, der opstår i kommunikationen, både singulært i 

en artikel, men også i sammenhæng til debattens polariseringer. Det er netop disse 

forskelligheder i meningskonstruktionerne, der er relevante i denne analyse, da jeg bruger 

Laclaus forståelse af diskursivitet som artikuleringer, der søger at konstruere mening i en 

flydende debat. Med Laclaus begreb om diskursivitet undersøger jeg, hvordan kulturens 

samfundsmæssige rolle iagttages og konstrueres som en tom betegner for forståelsen af både 
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kultur i sig selv og dermed også dets bidrag til samfundet. Den røde tråd i min 

operationalisering af Laclaus diskursteori er dislokationens betydning for en debats videre 

forsøg på identificering af problem og dertil at etablere mening. Dislokationen har, som 

beskrevet tidligere, en effekt ved at forskyde et begreb eller fænomens aktuelle betydning og 

giver derved anledning til og kræver også nye måder at iagttage og beskrive. I dette tilfælde 

er krisen en dislokation i debatten om kulturens samfundsmæssige rolle, da coronakrisens 

økonomiske og sociale konsekvenser har betydning for kulturindustriens fremtid. På den måde 

vil krisebegrebet som dislokerende element være den rettesnor, som min operationalisering 

af begreberne læner sig op ad. Diskursivitetsbegrebet og artikulationerne vil forholde sig til 

dislokationen som en reaktion på “noget nyt”, der intensiverer, hvordan den tomme betegner 

iagttages. Altså en slags interferens, der må integreres i sproget og fortællingen i processen 

om at beskrive, hvordan det giver mening i det store billede. På den måde giver dislokationen 

mulighed for at iagttage og observere, hvordan der reartikuleres således, at krisen bliver en 

del af både beskrivelsen og betydningen af den tomme betegner. Den tomme betegner vil 

derfor blive operationaliseret som det begreb eller fænomen, der dislokeres ved krisens indtog 

og som i denne opgave konditioneres ved kulturens rolle i samfundet. Selve artikulationsfeltet, 

som er genstanden for observationen af fikseringen af den tomme betegner, er identificeret 

ved den offentlige debat i landsdækkende dagblade. Ved at bruge begrebet om 

ækvivalenskæder og differens kan vi observere, hvordan krisen artikuleres som en del af 

beskrivelsen og derved også, hvordan det konditioneres i betydningen i forhold til 

problematiseringen af kulturens samfundsmæssige rolle. Det kan tilmed også observeres, 

hvordan sammenhænge og modsætningsforhold er med til at identificere både den tomme 

betegner, men også andre elementers betydning i forhold til dets virkelighed, som for 

eksempel konstruktionen af kulturens konstitutive yderside. I hele dette spil om dislokation, 

artikulationer og ækvivalenskæder vil jeg kortlægge udtalte diskursive positioner og deres 

hegemoniseringsstrategier i processen om at integrere krise som en del af reartikuleringen af 

kulturens rolle i samfundet. Min metodiske fremgangsmåde inkluderer nemlig at systematisere 

de observerede artikulationer således, at de for analysen kan iagttages som overordnede 

strategier i debatten, der søger at tilskrive mening. Dette en en metodisk fremgangsmåde, der 

er udtænkt og udformet i en deduktiv proces, eftersom empirien har tydelige diskursive bølger 

og bevægelser i et laclausk diskursperspektiv. 
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Metodisk fremgangsmåde og empiri 

Jeg kigger på hvordan der er muligt at fremanalysere diskursive positioner ud fra en offentlig 

debat om kulturpolitikkens samfundsmæssige rolle. Det vil sige at jeg iagttager debatten som 

en diskursiv kamp, hvori, der opstår diskursive positioner, der artikulerer kulturpolitikkens rolle. 

Og hvordan disse kan iagttages som hegemoniseringsstrategier i kamp om at redefinere den 

politiske iagttagelse af kulturpolitik som et samfundsmæssigt formål. I en sådan 

analysestrategi vil det empiriske materiale blive iagttaget som diskursive artikulationer, der 

kan samles i 7 diskursive positioner, der søger at skabe hegemoni omkring deres 

meningsfiksering af kulturens bidrag i samfundet i en krisetid.  

På intet tidspunkt er det officielt anerkendt at den intensiverede 

opmærksomhed er fokuseret omkring problemstillingen af kulturens rolle i samfundet. Det er 

min analytiske vinkling, der vælger at iagttage debatten ud fra denne problematisering for at 

undersøge om vi kan svare på dette. Det ligger derved ikke debatten fjernt at diskutere 

kulturens samfundsmæssige rolle, men fordi debatten fremstår ustruktureret, er den ikke 

officielt defineret med noget særligt fokus. Det er særligt fordi, at der er så meget omtale i 

medierne, at denne vinkel kan tages. Da debatten stikker i mange retninger, og både kritik af 

praktiseret coronahåndtering og generel værdipolitik sættes i spil i debatten, kan der lægges 

et snit, der er sigende for en del af den samlede debat. Det betyder både at denne afhandling 

operationelt og konkluderende, ikke med belæg kan sige noget generelt for det fulde billede 

af debatten om kultur i denne periode, men derimod kan bidrage til en forståelse af hvilke 

iagttagelsespositioner, der opstår i den del af debatten, der diskutere krisens indflydelse på 

kulturens samfundsmæssige rolle. 

 

- Erkendelsesinteresse og konditionering 
Afhandlingens erkendelsesinteresse er at finde ud af, hvordan debatten om kulturens 

samfundsmæssige rolle iagttages under coronakrisens første år i Danmark, og hvordan den 

intensiverede debat kan være et indblik i en samtidsfortælling om krisens betydning for vores 

idé om kulturens betydning for samfundet. Erkendelsesinteressen er for diskursteorien som 

Allan Dreyer Hansen formulerer det: ”at bidrage til indsigten i kontingens.” (Dreyer Hansens, 

2003: 53) Det vil sige, at denne afhandling søger at finde ud af, hvordan coronakrisen har 

påvirket måden hvorpå kulturens rolle iagttages og artikuleres og dermed de konstitutive 

mulighedsbetingelser inden for kontingensens ramme for erkendelse. I denne undersøgelse 

kan det derfor betragtes, hvordan diskursive positioner inkorporerer krisen som en del 

hegemoniseringsstrategien og som artikulering af mulige konsekvenser for kulturens rolle i 

samfundet. Debatten om kulturens samfundsmæssige rolle vil iagttages som et politiske 
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artikulationsfelt, og i en analyse af dette politiske artikulationsfelts forskellige diskursive 

positioner, kan vi få et indblik i uenighedens formatik. Med denne erkendelsesinteresse kan vi 

få præsenteret et samfundsdiagnostisk samtidsbillede af et samfund i en krisetid, der sætter 

problematikken om kulturens samfundsmæssige rolle på spil i forhold til, hvordan kultur bliver 

en del af krisesamfundet. 

Analysens problemiagttagelse konditioneres ved debatten som et artikulationsfelt 

der udgør genstanden for afhandlingens analyse. Artikulationsfeltet vil angribes ud fra 

problematiseringen om, hvordan diskursiviteten om kulturens rolle i samfundet påvirkes af 

coronakrisen, og derfor vil feltet iagttages ud fra en triangulering af relationerne mellem kultur, 

krise og samfund. Denne triangulering vil blive uddybet i afsnittet om iagttagelsesposition. Hvis 

jeg skal stille mig kritisk over for min metodiske tilgang, så kan det problematiseres, at jeg ikke 

forholder mig tidsmæssigt orienteret til de begivenheder, der finder sted i løbet af det første år 

af den danske coronakrise, som indgår i min afgrænsning. Dette er et bevidst 

afgrænsningsvalg i min konditionering. I analysens konditionering er formålet at iagttage det 

samlede billede af hegemoniseringsstrategiernes fikseringsproces under det første år af 

krisen, som afhandlingen iagttager som sideordnede med, og ikke på grund af de specifikke 

begivenheder. De begivenheder der refereres til, kan for eksempel være regeringens 

håndtering og prioritering under de forskellige grader af ned- og genoplukningerne, og deres 

fordeling af økonomisk støtte i form af hjælpepakker. Det vil sige at jeg forholder mig til, at 

man også kunne have valgt en problematisering af begivenhedernes indflydelse på debattens 

form og de diskursive positioners iagttager af disse begivenheder. Heri ligger der en analytisk 

forudsætning om at iagttage, hvilke diskursive positioner der artikuleres, således at det kan 

undersøges, hvordan coronakrisen artikuleres i forhold til kulturen som en samfundsfunktion i 

deres særegne hegemoniseringsstrategier. På den måde er begivenhederne ikke 

underordnede konditioneringen, da artikuleringer af begivenhederne kan indgå i de diskursive 

positioners ækvivalenskæder, men de vil iagttages som sideordnede med andre betragtninger 

i ækvivalenskædernes iagttagelse af kulturens samfundsmæssige rolle som et hele. 

Konditioneringen arbejder derfor med artikulationsfeltet som en genstand, der rummer en 

tidslighed i form af en afgrænsning på et år, men den forholder sig ikke til kronologien i 

begivenheder, da den iagttager dette som et samlet billede af artikuleringer om kulturens 

samfundsmæssige rolle i en krisetid. 

 

- Iagttagelsesposition 

Denne afhandling arbejder ud fra den poststrukturlistiske videnserkendese, som fremlagt i 

afsnittet om analysens teoretiske ramme. Som det redegøres i dette afsnit, så arbejder teorien 

med at stille sig i en særlig position i forhold til sit empiriske materiale og konditioneringen af 
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analysegenstanden. Som udgangspunkt for det teoretiske blik, er hensigten at iagttage et 

artikuleringsfelt i forhold til, hvordan forskellige diskursive positioner opstår gennem 

hegemoniseringsstrategier for fikseringen af kulturens samfundsmæssige rolle under 

coronakrisen 2020-2021. I denne iagttagelse af det politiske artikulationsfeltets 

hegemoniseringsstrategier får vi altså både blik for, hvordan der tilskrives mening i 

artikulationsfeltet, men derudover også et indblik i de diskursive positioners 

iagttagelsespositioner i forhold til problematiseringen af krisen, kulturen og samfundet. 

Således opstår der en model for undersøgelsens iagttagelsesposition, hvor analysen placerer 

sig på 2.orden, fordi den iagttager, hvordan de diskursive positioner iagttager kulturens 

samfundsmæssige rolle: “Iagttagelser af iagttagelser som iagttagelser” (Andersen, 1999: 15) 

I konditioneringen af problemformulerings problematisering af kulturens samfundsmæssige 

rolle under coronakrisen kan vi altså forstå denne undersøgelses af artikulationsfeltet som en 

iagttagelse af de diskursive positioners iagttagelse af de tre elementer kultur, samfund og krise 

som korrelative elementer, der gennem hegemoniseringen gøres afhængige for, hvordan de 

diskursive positioners iagttagelsesposition hver især konstituerer kulturens 

samfundsmæssige rolle i samfundet.  

 
Undersøgelsens iagttagelsesposition skal således forstås som en iagttagelse af et 

artikulationsfelts iagttagelser af forholdet mellem disse tre elementer. Samtidig så giver 

iagttagelsen af artikulationsfeltets iagttagelsespositioner os et indblik i konditioneringerne for 

disse iagttagelser, hvilket kan give os et indblik i hvorfra deres iagttagelsesposition stammer.  
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Således opstilles modellen for iagttagelse på 2. orden i denne undersøgelse i hensigten om 

at undersøge, hvordan der konstrueres forskellige blikke for iagttagelsen af kulturens rolle i 

samfundet. Dertil er det en vigtig analysetrategisk pointe, at de differente 

iagttagelsespositioner i artikulationsfeltet tolkes gennem den identifikation, der skabes i 

iagttagelsen. Med det menes at det er en analysestrategisk forståelse af begrebet iagttagelse, 

at det konditioneres ud fra rammen af en forskel:  

 

“En iagttagelse er en operation, der markerer noget i verden inden for rammen af en 

forskel. Det er således et meget bredt begreb, der både omfatter, når kommunikation 

tematiserer noget og ikke noget andet, når en bevidsthed via tanker fokuserer på noget 

inden for en horisont af alt muligt andet, eller når uglen slår ned på en mus og dermed 

skelner mellem mad og ikke mad.” (Andersen, 2019: 83) 

 
På den måde skal iagttagesespositionerne forstås som differente måder at artikulere kulturens 

rolle i samfundet ud fra en ramme af forskel. Denne strategi for at undersøge iagttagelser ud 

fra deres artikulation som markør for iagttagelse ud fra en forskel kan som model vises 

således:  

 

 
Iagttagelsen af kulturens samfundsmæssige rolle er således iagttaget ud fra rammen af en 

forskel, som konstituerer blikket hvorfra kulturens rolle kan betragtes. På den måde er 
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analysestrategien en iagttagelse af, hvordan der opstår diskursive positioner i 

artikulationsfeltet gennem en iagttagelse af hegemoniseringsstrategiernes iagttagelse af 

kulturens rolle i samfundet i coronakrisen i rammen af en forskel til. Den sammensatte 

iagttagelsesmodellen fremstår dermed således: 

 

 
 

Med sådan en analysestrategisk undersøgelse kan vi få blik for både de diskursive positioners 

artikulering af kulturens rolle og krisen betydning, samtidig med at vi kan få et indblik i hvilke 

iagttagelsepositioner, der opstår i debatten. 

 
 

Metodisk fremgangsmåde 
I denne afhandling vil jeg at iagttage, hvordan den offentlige debat om kulturens 

samfundsmæssige rolle i coronakrisen i perioden marts 2020 til marts 2021 kan fortælle os 

noget om hvilke diskursive positioner der opstår, hvordan de opstår og hvad de fortæller om 

det samfund der iagttager kulturen som en del af samfundet.  

Når jeg går til min problemformulering og konditionering, så angriber jeg min 

empiri ved at iagttage min undren af problemfeltet som en intensivering af en allerede 

eksisterende offentlig debat. Denne intensivering af debatten - fremprovokeret af coronakrisen 

- iagttages som et udtryk for en dislokation af den tomme betegner kulturens rolle i samfundet 

og jeg stiller dermed spørgsmålstegn ved, hvad det betyder for en reartikulering af kulturens 

rolle som noget, der eksisterer i en ny kontekst af krise. Artikuleringsfeltet, som i denne 

undersøgelse udgør genstanden for analyse er den officielle offentlige debat illustreret i 

landsdækkende, skrevne nyhedsmedier, det vil sige aviser, der dækker nyhedsfladen for hele 

Danmark. Afhandlingen vil dermed undersøge, hvordan disse debatartikler fremstår som et 

artikuleringsfelt for en debat, der har intensiveret sit blik på fikseringen af kulturens rolle i 
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samfundet i følge af coronakrisens interferens med, hvordan samfundet i sit hele iagttages. 

Ved en redundant afgrænsning af empirisk materiale fra et dækkende billede af den offentlige 

kulturdebat vil jeg iagttage, hvordan der opstår forskellige hegemoniseringsstrategier ved at 

iagttage artikuleringers ækvivalens og differens til forskellige nodalpunkter for kulturens rolle. 

Således iagttages artikulationsfeltet ud fra en hensigt om at finde forskellige nodalpunkter, der 

skaber sammenhængskraft for ræsonnementerne i hegemoniseringsstrategierne. Den 

metodiske fremgangsmåde er at organisere og strukturere artikulationsfeltet i 

ækvivalenskæder, der fortæller noget om hvilke diskursive positioner, der fremstår i debatten, 

og hvordan de gennem nodalpunkter fremskriver hegemoniseringsstrategier for deres 

politiske fiksering af kulturens samfundsmæssige rolle i krisen.  

 

- Tematisering af artikulationsfeltet 

I arbejdet med artikuleringsfeltet, min hensigt og metodiske tilgang til at organisere dette inden 

for forskellige diskursive positioner, vil jeg overordnet inddele artikulationsfeltet i primære 

tematiseringer for iagttagelse af samfundets tilstand for kulturens krise. Det vil sige en 

tematisering af, hvilke faktorer i coronasamfundet, der spiller en betydende rolle for 

hegemoniseringsstrategierne. Dette er gjort ud fra en iagttagelse af, at der opstår generelle 

nedslag for samfundet og kulturen i krisen i løbet af det første år. Dette forholder sig 

eksempelvis til de økonomiske omstændigheder, der ud fra regerings coronastrategi 

forudsætter mulighedsrummet for kulturen i krisen. Denne tematisering forholder sig ligeledes 

til de sociale og fysiske restriktioner, der som begivenheder opstår i coronakrisens første år. 

Disse tematikker er et metodisk valg for analytisk fremgangsmåde, der ikke indgår i selve 

analysen af de forskellige diskursive positioner, men som rammesættende struktur for 

analysen. Denne rammesættende struktur udmunder sig i illustrationer af Perspektiver på 

krisen som introduktion til temaets ramme for hegemonisering. Denne struktur er valgt, da det 

giver et klart overblik over de overordnede diskursive bevægelser, der opstår i debatten og 

giver analysen en læsevenlig formidling. 

 

- Diskussion og intervention 

Den efterfølgende diskussion tager udgangspunkt i analysens fund af diskursive positioner og 

diskuterer hvilke spændinger, der opstår i debatten og stiller spørgsmålstegn ved krisen som 

faktor for en reartikulering af problemfeltet for kulturens samfundsmæssige rolle. Det er som 

udgangspunkt for diskussionen en hensigt at sætte analyses forskellige fund op imod 

hinanden, og dermed tage udgangspunkt i en krisesemiotik for kulturens samfundsmæssige 

rolle. Ambitionen er således at løfte abstrationsniveauet, og iagttage hvordan analysens fund 
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kan iagttages som en samfundsdiagnostik. I afhandlingens afsluttende afsnit vil analysen og 

diskussionen blive introduceret til en perspektiverende intervention, der stiller spørgsmålet 

hvordan kan denne viden aktualiseres? Med dette perspektiv er det ambitionen at give et bud 

på, hvorledes samfundet kan anvende analysens fund som en intervention på 

fagforeningernes strategiske kommunikation om kulturlivet som en arbejdsplads. 

 
 

Empiri 
Undersøgelsen er afgrænset til at betragte debatten fra da coronavirussen fik betydelig 

indflydelse på det danske samfund i marts 2020 og et år frem. Denne afgrænsning udspringer 

af en betragtning af, at der i nedlukningen af Danmark i marts 2020 opstår en dislokation af 

kulturens betydning for samfundet, da krisens indflydelse på branchen giver anledning til 

bekymringer om overlevelse for institutioner og kunstnere. Nedlukningen af Danmark betyder 

nemlig, at flere brancher, og særligt kulturbranchen, har brug for hjælp til at overleve 

økonomisk, hvilket sætter den danske regering og den førte kulturpolitik til tælling, i forhold til 

hvorledes den er i stand til at iagttage kultur som et samfundsbidrag. Det betyder tilmed at 

samfundskrise som element vil have en betydning i forhold til begrebets dislokation og dermed 

også have indflydelse på de iagttagelser af kulturbegrebet, det artikuleres ud fra. Det vil også 

være en særligt tydelig pointe, at krisen formår at intensivere generelle holdninger og 

problemiagttagelser. Problemiagttagelser der kan have været ulmende under overfladen i 

længere tid, men som kan iagttages som aktualiseret i kraft af dislokationen. I denne empiriske 

afgrænsning bliver corona altså en katalysator for debatten om kulturens samfundsmæssige 

rolle, samtidigt med at det naturligt vil have en indflydelse på, hvorledes krisen iagttages i 

denne periode. 

Med formålet om at undersøge den diskursive kamp for fiksering af kulturs 

samfundsmæssige rolle i et krisesamfund, vil jeg undersøge den offentlige debat herom fra 

11. marts 2020 til 11. marts 2021. Jeg har på grund af afhandlingens omfang vurderet, at det 

er fyldestgørende for besvarelsen af problemformuleringen at fokusere på den skrevne debat 

i landsdækkende medier. Dette skyldes at dette medie dækker debatten tæt og jeg har 

mulighed for at være konsekvent i min metodiske tilgang til afgrænsning. Empirien er 

indsamlet via det online mediearkiv infomedia (www.infomedia.dk), hvor der i fremsøgningen 

af materiale er taget valg og fravalg, som herunder vil blive fremlagt. 
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- Empirisk materiale og kildekonstruktion 
I informediasøgning af de forskellige kombinationer af søgeord fik jeg i alt 12.725 søgehits om 

emnet. Dette tal er volumemæssigt uoverskueligt for denne opgave og vil derfor blive kodet 

og vurderet ud fra forskellige relevanskriterier i målet om at skabe et dækkende billede af 

debatten. 

Relevanskriterierne er som følger, at de skal behandle emnet om dansk 

kultur og kulturens rolle i samfundet, derudover er det vigtigt at de også behandler eller 

kommenterer på krisens indflydelse på kulturen for at vurderes relevant for min 

forskningsramme og mit problemfelt. Jeg frasorterer artikler, hvor kulturens 

samfundsmæssige rolle kun bliver kommenteret i bibemærkninger eller kun fremstår som et 

biprodukt af artiklens reelle fokus. Dette er for at holde fokusset på debatten om kulturens rolle 

for samfundet under coronakrisen. Det er et primært relevanskriterium, at artiklerne skal 

behandle coronakrisen som problemstilling for kulturen som et primært fokus. Portrætter eller 

interviews, hvori en kort karakteristik af kulturen efter corona, er derved ikke fyldestgørende. 

Dette er fordi materialemængden på området er så voluminøst, at jeg har valgt at indsnævre 

mit fokus til ikke at arbejde med kulturpolitik generelt, men derimod uddybede holdninger og 

iagttagelser af coronas betydning for kulturens samfundsmæssige rolle. Derudover er det et 

relevanskriterium, at debatten forholder sig inden for landets grænser og ikke behandler 

problematikker i andre lande. At drage sammenligninger og perspektiver til andre lande, kan 

være relevante pointer og godkendes derfor som relevant, men debatten skal holde et dansk 

politisk perspektiv og derfor skal kulturens rolle i det danske samfund være i fokus.  

 

- Fremgangsmåde til indsamling af empiri 

For at gennemse de 12.725 fremsøgte artikler efter relevanskriterier, vil jeg skimte 

underrubrikkerne for at få et indtryk af artiklernes indhold og vinkel. Dette er en 

effektiviseringsstrategi, da det vil være for tidskrævende at gennemlæse alle artikler. Trods 

relevanskriterierne, hvorfra jeg udvælger materiale der har en relevant relation til mit 

problemfelt, så er der stadig en overflod af artikler, der behandler problematikken om kulturens 

samfundsmæssige rolle og coronakrisens indflydelse på denne iagttagelse. Indsamlingen af 

empirisk materiale har også rejst spørgsmål og skabt refleksioner over min proces. Når der er 

så meget materiale at tage udgangspunkt i, hvordan rummer jeg så enten det hele eller blot 

essensen og hvordan gøres dette forsvarligt, så det væsentlige bliver dækket og vi får et 

dækkende billede af problematikken i debatten? Spørgsmålet om kvantitet og kvalitet 

opsættes. Selve analysens metodiske fremgangsmåde, som udarbejdet og beskrevet i 

afsnittet af samme navn, diktere at det empiriske materiale opstillet i syv diskursive positioner, 

der dækker debattens tre tematiske perspektiver til kulturens samfundsmæssige rolle og 
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coronakrisen problematisering. Derfor har opgaven allerede forholdt sig til gentagelser af 

diskursive konstruktioner af mening, hvilket jeg vil forholde mig metodisk til i min indsamling 

af empirisk materiale.  

 

- Artikeltype 

På grund den store mængde empiri på området, der på den ene side vidner om en særlig 

intensivering i debatten, og på den anden side går ud over, hvad denne afhandling formår at 

rumme, har jeg valgt at afgrænse indsamlingen af empiri til fire primære landsdækkende 

medier. Disse inkluderer Information, Berlingske, Politiken og Ekstra Bladet, fordi jeg mener 

at disse fire medier udgør et dækkende billede af meningsdannende medier med forskellig 

politisk orientering og læserkarateristik. Jeg vurderer at denne afgrænsning kan give mig et 

dækkende billede af de meningsdannelser, der fremkommer i den overordnede debat. Det er 

dertil også en pointe jeg forholder mig til, at der er og kan være forskel på artiklens format, 

udover i hvilket medie det er trykt. Et debatindlæg, en leder, kronik, eller et journalistisk 

rapportageindlæg har også forskellige iagttagelsespositioner i forhold til problematisering af 

kulturens samfundsmæssige rolle. Denne pointe vil jeg forholde mig kritisk til og derfor også 

understrege og beskrive de iagttagelsespositioner, der opstår i de forskellig brugte artikler, da 

der kan have en vigtig pointe i forhold til den diskursive positionering og 

hegemoniseringsstrategi, der er på spil. Der kan blandt andet opstå beskrivelser af 

iagttagelser af andres iagttagelser af skribentens egne iagttagelser.  

 

- Redundans  

Infomedia-mediet, stiller på forhånd nogle kriterier op for søgningsprocessen og rækkefølgens 

af  vist materiale, som har en stor betydning for denne metodiske indsamling af materiale. Da 

jeg går redundant til værks i min indsamling og kildekonstruktion, så har det en betydning for, 

hvordan mediet Infomedia fremstiller og praktisere deres “relevans”-kriterier, der har 

betydning for i hvilken rækkefølge artiklerne vises og hvorfra jeg udvælger. Min metodiske 

tilgang til indsamlingen af empiri, der gør brug af redundans (medie- og 

kommunikationsleksikon, 2021) som afgrænsningsværktøj, til sortering i et overvældende 

stort empirisk udvalg. Dette lægger også op til en vurdering af, hvad denne afhandling kan 

rumme af empiriskmateriale både for at være fyldestgørende, men også overveje, hvor meget 

den kan rumme. Hvilket bliver en balancegang mellem selve problemfeltets kvalificerende 

afgrænsning og afhandlingens længde. Derfor har jeg valgt at stoppe min indsamling af 

materiale ved 38 artikler. Hér vurderer jeg på baggrund af den redundante metode, en 

vurdering af relevanskriterier og en overvejelse af en fyldestgørende analyse inden for 
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omfanget af afhandlingen. Derfor har jeg introduceret udvælgelsen til en redundant 

fremgangsmåde for udvælgelsen af empiri. Det vil sige at når jeg i indsamlingen af artikler kan 

iagttage pointer gentaget flere gange, så afslutter og afgrænser jeg søgningen der. 

  Efter den redundante udvælgelse af artikler samles der et overblik over 

artikuleringer fra debatten, der behandler problemstillingen for undersøgelsen om kulturens 

samfundsmæssige rolle i coronakrisen. Disse citater er vedlagt i et bilag og vil fremstå som 

det fulde billlede af afgrænsningens artikulationfelt inddelt i de tre overordnede tematikker, der 

fremstår i dette artikulationsfelt. I selve analysen vil enkelte citater blive fremhævede som 

dækkende for dette billede i hver hegemoniseringsstrategi. 

 

- Refleksion over afgrænsning og empiri 

I min strategi for at indsamle empiri om den offentlige debat, er jeg gået strengt systematisk 

til værks. Dette er et bevidst valg om at forblive i den laclauske ånd, hvor der skal anvendes 

et bredt udsnit af den fulde mængde diskursiviteter, for at opnå et dækkende indblik i den 

diskursive kamp. Ideelt set ville det betyde at analysen skulle rumme hele spektret af 

artiklulationer, men da det er nødvendigt i forhold til afhandlingens omfang at afgrænse min 

brug af materiale, må jeg systematisere min tilgang til indsamlingen. Dette betyder at jeg, 

jævnfør afsnittet om afgrænsning og empiriindsamling, opretter en fast struktur for 

materialeindsamlingen, der består af et søgemedie, et tidsinterval, geografisk mediedækning 

og søgeord. På den måde vil denne materialeindsamlingsmetode kunne standardiseres og 

gentages automatisk i flere sammenhænge. 

  Denne systematiserede strategi har dog sine faldgrupper, som jeg vil forholde 

mig kritisk til og bevidst om, da det kan have stor betydning for afhandlingens konklusioner, 

hvori jeg lægger snitfladen for min indsamling af empiri. For det første så er det en primært 

vigtig pointe at nævne, at jeg udelukkende forholder mig til det skrevne medie. Dette har jeg 

vurderes positivt for opgaven i og med, at det skrevne medie arbejder med en form for én-

vejs-kommunikation, der giver forfatteren mulighed for at udtrykke sine holdninger præcist og 

enerådigt og jeg kan derfor antage, at materialet rummer en klar udmelding om ståsted i højere 

grad end i en flydende dialog, hvor man kan kritisere forholdet mellem udsagnene og 

relationerne i forhold til det udtrykte. 

  For det andet finder jeg det relevant at nævne, at jeg dertil har afgrænset disse 

trykte medier til udelukkende at rumme fire landsdækkende medier. Dette er også bevidst 

afgrænsning i min indsnævring af materiale. I de fire landsdækkende medier må jeg antage, 

at vi får præsenteret en holdning til temaet, der foregår på et vist intellektuelt og oplyst 

grundlag. Dette vil selvfølgelig afgrænse min empiri til udelukkende at være et udtryk for netop 

denne oplevelse af, hvad intellektuelle og oplyste holdninger til emne er. Men i denne 
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afgrænsning får jeg materiale fra de “tunge spillere”, der enten kan være meningsdannere, 

have lederegenskaber for området eller have relevante indsigelser i problemstillingen, der kan 

opråbe status quo. 

 

 

Udsigelseskraft  

Kulturens værdi og krisens betydning 

I dette afsnit vil jeg uddybe, hvad denne afhandling kan bidrage til på baggrund af sin 

analysestrategi, problemiagttagelse og resultater. Analysen tilbyder en indsigt i den offentlige 

debat, der i en intensivering af debatten om kulturens rolle i samfundet, fremprovokeret af 

coronakrisen, hvori der opstår i differente hegemoniseringsstrategier. Det er dermed en 

undersøgelse af, hvordan krisen som dislokation har en betydning for reartikuleringen 

kulturens rolle i samfundet. Dertil komme med et forslag til, hvordan undersøgelsens resultater 

kan anvendes som strategisk kommunikation i en intervention. 

 

- Hvad kan undersøgelsen lære os? 
Så hvad kan vi få ud af denne analyses indblik i den offentlige debat? Undersøgelsen giver 

os et indblik i hvilke hegemonisertingsstartegier, der er på spil i kampen om at definere 

kulturens rolle i samfundet. Det vil sige, at vi både får et indblik i kommunikationen omkring, 

hvordan kulturpolitik skal spille en rolle i det danske samfund og kommunikationens forskellige 

meningsdannelser omkring kultur, samfund og krises sammenhæng har betydning for, 

hvordan vi derigennem skaber et mulighedsrum for kulturen. Indblikket i denne diskursive 

proces hænger yderligere sammen med et indblik i et samfundsdiagnostisk øjebliksbillede, 

hvor netop denne omtalte kulturs rolle er på usikker grund i Danmark på grund af en 

kriseperiodes trussel for fremtidens struktur omkring kultur som et bidrag til samfundets 

politiske struktur. Denne undersøgelse giver derved mulighed for at forstå, hvordan 

kommunikationen i den offentlige debat forsøger at skabe mening omkring den politiske 

fiksering af kulturens rolle for Danmark, i en kriseperiode, der har resulteret i at den 

forhenværende diskursive forventning er taget til revurdering. Vi kan med denne undersøgelse 

se kampenes artikulering af problemet, løsningen og idealet omkring kulturens rolle, hvilket 

kan give os en forståelse af den diskursive splittelse og muligvis få et indtryk af nogle de fælles 

forventninger til problemet, der muligvis kan udmunde i en ny hegemonisk forståelse af 

kulturens samfundsmæssige rolle i fremtiden. Det er med en forventning om at en 
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fremanalyseret reartikulering af kulturens rolle, at vi kan få et indblik i samtidens Danmarks 

forståelse af relationen mellem kultur, samfund og krise. Derudover kan denne undersøgelse 

aktiveres ved at anvende resultaterne i perspektiver af strategisk kommunikation for 

organisationer, der arbejder med kulturlivets vilkår i samfundet. 
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KAPITEL 3 

 
Artikulationsfelt  
I dette analyseafsnit undersøges problemformuleringens første forskningsspørgsmål: 

 

Hvordan kan artikulationsfeltet for kulturens samfundsmæssige rolle under 

coronakrisen 2020-2021 iagttages som hegemoniseringsstrategier for forskellige 

diskursive positioner? 

 

Med denne strategi vil jeg undersøge, hvilke hegemoniseringsstrategier, der kan iagttages og 

hvordan de hver især forsøger at fiksere den tomme betegner. Artikulationsfeltet er, som det 

fremgår af afsnittet om metodisk fremgangsmåde, sammendraget i et bilag med citater fra 

kulturdebatten i Information, Berlingske, Ekstra Bladet og Politiken, der forholder sig til krisens 

betydning for kulturens samfundsmæssige rolle (bilag). I følgende analyseafsnit vil udvalgte 

citater blive brugt som dækkende udsagn for særegene hegemoniseringstrategiere.  

 

Hegemoniseringsstrategier 
I den redundante indsamling af materiale fra den offentlige debat, tegner der sig et mønster i 

artikulationerne af kulturens samfundsmæssige rolle under coronakrisen. I det følgende 

kapitel vil jeg fremlægge en analyse af, hvordan vi i debatten kan få øje på syv forskellige 

hegemoniseringsstrategier, der fordeler sig indenfor tre tematikker. I hver af de syv 

hegemoniseringsstrategier vil jeg med de teoretiske begreber artikulation, nodalpunkt og 

element/moment beskrive, hvordan mine iagttagelser af artikulationsfeltets iagttagelser kan 

frembringe en forståelse for debattens hegemoniseringsstrategier. Som afrunding på denne 

analyses fund, vil jeg konkludere på væsentlige hegemoniseringsstrategiers politiske fiksering 

af kulturens rolle i samfundet i en krisetid som diskursive positioner.  

  De tre tematikker Økonomi, Sikkerhed og Nationalt fællesskab vil under hvert 

afsnit blive analyseret som samlet diskursiv retning og derefter vil deres forskellige 

hegemoniseringsstrategier analyseres med målet om at forstå de diskursive positioner. For at 

strømline analyseprocessen for de tre tematikker vil jeg med en metodisk fremgangsmode 

iagttage, hvordan der tilskrives mening til den tomme betegner kulturens samfundsmæssige 

rolle ved at undersøge, hvordan hegemoniseringsstrategierne tilskriver mening til krise og 

kulturens rolle. Ved at strømline undersøgelsen for ækvivalenterne til krise og kulturens rolle 
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i alle tre tematikker, kan vi i analysens afslutningen holde disse op mod hinanden og dermed 

skabe et tydeligere relief for hegemoniseringsstrategineres diskursive positioner. 

 

 

Økonomi 
Den økonomiske tematik fremstår i empirien på tre måder, i tre typer af ækvivalenskæder: 

Kultur som selvstændigt erhverv, Kultur som samfundsøkonomisk fundament og 

Kulturarbejderen. I alle tre ækvivalenskæder ser vi, at økonomi bruges som diskursiv ledetråd 

for hegemoniseringsstrategien. Dog udfolder momenterne i ækvivalensen sig forskelligt, da 

de opstiller forskellige nodalpunkter i deres iagttagelsesprocesser. 

  Inden for den økonomiske artikulation finder vi forskellige ækvivalenser, for 

hvordan kulturen valideres og hvordan kulturen som en branche, manifesterer sig i 

erhvervspolitiske interesser. Ud fra den indsamlede empiri kan vi få øje på en lang række 

elementer i artikulationen, der gør sig gældende inden for den økonomiske diskursivitet. I det 

følgende vil jeg indledningsvist fremvise disse elementer, som en del af den økonomiske 

artikulation og dernæst undersøge, hvordan de gør sig gældende i forskellige 

hegemnoniseringsstrategier. 

 

Perspektiv på krisen 

Som følge af Danmarks første nedlukning i marts 2020 resulterede forsamlingsforbud såvel 

som nedlukninger af barer, restauranter, spillesteder og andre forretninger, hvor mennesker 

samles, i at hvad der startede ud som en sundhedskrise blev til en økonomisk krise. 

Forsamlingsforbud og nedlukninger af førnævnte typer forretninger fratog dem deres indtægt 

og har medført opsigelser, lukninger og konkursbegæringer, som har sat Danmark over for 

endnu en udfordring; økonomisk overlevelse. Denne diskursive retning forholder sig til 

kriseproblematikken, som jobs og økonomiske konjunkturer, der former dets perspektiv på 

coronakrisen som en økonomisk krise. 

  I analysen af hegemoniseringsstrategierne vil disse fund af økonomisk 

diskursivitet undersøges i ækvivalenskæder i forhold til, hvordan artikuleringernes elementer 

fremkommer som hegemoniseringsstrategiers momenter. 
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Økonomi Elementer i artikulationsfeltet (bilag) 

Eksempler på artikulationer 

Erhverv/-sliv 
Værdi 
Investering 
Indtægtsgrundlag 
Penge 
Forbrug 
Billetter 
Branche 
Rugbrød 
Specialiceret 
Fuldtid 
Uddannet 
Fundament for politik og økonomi 
Økonomisk berettigelse 
Finanslov 
Fradrag 
Skattefrit 
Forretningsmodel 
Udviklingsmidler 
Beskæftigelse 
Hjælpepakker 

Differens 

Pynt 
Lagkage 
Amatører 

 

 

Økonomisk hegemoniseringsstrategi 1: Kultur er et selvstændigt erhverv 
 

I denne hegemoniseringsstrategi bruges kunst- og kulturbegrebet som en samlet betegnelse 

for noget med økonomisk værdi, der som skattebidrager, føler sig berettiget til at blive 

betragtet som en økonomisk selvstændig branche. Det centrale moment i denne 

ækvivlenskæde bliver derfor  erhvervspolitik: “Og fordi kulturpolitik er erhvervspolitik, fortjener 

kulturen den samme opmærksomhed som resten af dansk erhvervsliv i denne krise.” 

(Mikkelsen, 27/4) I dette citat ser vi en iagttagelse af ækvivalens mellem kulturen 

samfundsmæssige rolle og erhvervspolitik, hvor kultur sammenlignes med erhvervslivets 

samfundsmæssige rolle; at bidrage til et samfund i økonomisk krise. Fordi der er indskrevet 

økonomi i erhvervslivets systematik, så indskrives det i ækvivalens også i kulturens. På den 

måde iagttages kulturens rolle som en økonomisk kraft, der i et økonomisk perspektiv er 

bidragsyder i krisen. Denne hegemoniseringsstrategi iagttager en regering, der sætter 

differens mellem kultur og erhvervsliv, hvilket denne hegemoniseringsstrategi iagttager, som 

et grundlæggende problem: “Ude i det virkelige kulturliv kan man ikke skille de her 
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beskæftigelses- og erhvervsproblematikker fra hinanden, så jeg undrer mig over, at det er så 

væsentligt for kulturministeren at gøre netop det” (Elmelund, 11/12) Det artikuleres her, 

hvordan det iagttages at regeringens idé om kultur strider mod den virkelige verden og 

insinuerer dermed, at der er stor forskel på ‘regerings forståelse af kulturen’ og den 

‘virkelighed’, som denne hegemoniseringsstrategi iagttager. Problemet fikseres dermed i 

regeringens iagttagelse af kulturen, som gøres ansvarlig for kulturlivets økonomiske 

berettigelse som selvstændig branche: “Selvom vi er afhængige af hjælpepakker, ville det 

være dejligt, at vi på et tidspunkt kunne komme ud på den anden side med mere bæredygtige 

forretningsmodeller. Men det kræver udviklingsmidler for at finde nye løsninger, og det 

kommer der her.” (Hansen, 29/10)  Hegemoniseringsstrategien artikulerer kulturlivets situation 

som dobbeltbindende. På den ene side, iagttager strategien et realistisk ideal om, at kulturen 

kan være, og at den til dels er, en selvstændig branche, men samtidig iagttager den, at den 

holdes i skak af det nuværende politiske system, der gør det umuligt for kulturlivet at overleve 

uden statens støtte og dermed har brug for staten til at løsrive sig. Alternativt iagttager 

strategien selv en intervention på statens økonomiske kontrol, der kan være en del af 

løsningen for, hvordan kultur under det nuværende politiske system både kan frigøres og være 

bundet samtidigt: “Vi kunne også gøre investeringer i kunst og kultur skattefrit og få både 

almindelige mennesker og erhvervslivet til at slås om at investere i kultur og købe kunst til 

deres hjem og domiciler” (Jacobsen Damm, 13/10) I denne iagttagelse bliver kultur iagttaget 

som et erhverv, der gennem iagttages gennem et økonomisk ræsonnement, der vil løsrive sig 

fra statens administration, men som stadig er afhængigt af et særligt skræddersyet statsligt 

system for netop kultur, da det igen er berettiget som selvstændigt erhverv og så alligevel ikke. 

Berettigelsen for selvstændighed skal derfor betragtes anderledes. Det må, for at give mening 

i hegemoniseringsstrategien, ikke gøres op i økonomisk selvstændighed derfor økonomisk 

afhængighed, men derimod en erhvervsmæssig berettigelse for selvstændighed: “Det 

[kulturaktører, red.] er højt specialiserede mennesker, der knokler på fuldtid og har uddannet 

sig i årevis for at blive blandt de dygtigste i verden. Den anerkendelse synes jeg mangler” 

(Elmelund, 6/7) Det iagttages således, at der ligger en berettigelse i kulturlivet som et 

selvstændigt erhverv, ved at gøre kvalificeret arbejdskraft og uddannelse til berettigelse for 

erhvervet kultur.  Et erhverv ækviveleres på den måde med en økonomisk struktur, der 

producerer sin værdi med specialitet arbejdskraft. Den specialicerede arbejdskraft kvalificeres 

som værdi gennem elementerne fuldtid og uddannelse. Momentet for kvalificering af 

erhvervslivet opstår således gennem branchens producenter, der udgør værdien for 

erhvervet, som dermed berettiges som værdig til selvstændighed i samfundet.  
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Kriseiagttagelse 

Krisen i Kultur som selvstændigt erhvervs diskursive position er både økonomisk og 

erhvervsmæssig, som i denne strategi gøres ækvivalente og samtidig differente. Som tidligere 

beskrevet, iagttages krisen som økonomisk i den økonomiske diskursivitet, men hvor 

iagttagelsen af økonomi kan variere som flydende betegner, så iagttages økonomi her, som 

et system reguleret af staten. Derfor gøres den til different til erhverv, der er selvstændigt i sit 

system, men dermed samtidigt kan være afhængigt økonomisk. På den måde er truslen 

dennes differentiering, som gør kulturlivet særligt udsat under coronakrisen. Derfor 

konstruerer denne diskursive position en strategi for, hvordan idealet om selvstændighed som 

erhverv berettiges gennem erhvervets producenter og bidrag til økonomien. Således 

kapitaliseres kultur ved at gøre kultur som branche til et økonomisk system opbygget af 

specialiseret arbejdskraft. Det iagttages at truslen ikke i sig selv er Cronavirussen, men den 

politiske struktur omkring coronakrisens håndtering, der placerer kulturbranchen i en 

uretfærdig position. Uretfærdig således at der i den diskursive positions iagttagelse af den 

politiske struktur omkring håndteringen af kulturlivet i krisen er strukturelt ulige for brancher 

med samme kvalifikationsniveau. Det er en iagttagelseskonstruktion af kulturens 

samfundsmæssige rolle som noget, der står i modsætning til økonomisk afhængighed. Krisen 

konstrueres derved som en kamp mod afhængighed, som den tager op med en politisk 

iagttagelse om berettigelse. 

 

Kulturens rolle - brancheselvstændighed 

I denne diskursive position er nodalpunktet brancheselvstændighed. Vi kan i analysen få øje 

på, hvordan kultur fikseres som et erhverv, ved at gøre det ækvivalent til andre 

samfundsbidragsydere, der ligeledes kan hjælpe landet økonomisk gennem en krise. Med en 

strategi om at gøre kulturbranchen fri for afhængighed af statens støtteordninger, søger denne 

hegemoniseringsstrategi om at selvstændiggøre sig økonomisk, således at deres bidrag til 

krisen kan ske uden offentlig ledelse. Kulturen iagttages som et underkendt erhverv, der på 

retfærdigvis fastholdes i en tilskudsordning fra staten, trods det økonomiske system ville 

kunne fungere selvstændigt på markedsvilkår. Kulturens samfundsmæssige rolle iagttages 

dermed som en kapitalistisk kraft, der holdes i spænd af den politiske tilskudsministerielle 

struktur. Omdrejningspunktet i hegemoniseringsstrategien ligger i iagttagelsen af det politiske 

system om kulturens rolle som et bi-erhverv i samfundet, og som konstrueres udgangspunkt 

for at iagttage kultur som sidestillet med det resterende erhvervsliv. Krisen er altså den 

politiske struktur omkring kultur som en tilkudsordning og dermed underkendelse af dets 

økonomiske værdi. Denne diskursive position iagttager altså kulturens samfundsmæssige 



 36 

værdi som en kapitalistisk kraft, der iagttager ulige arbejdsmarksvilkår for branchen som et 

erhverv. Den iagttager sit ideal som selvstændighed i sin økonomiske struktur på baggrund af 

ligestilling med øvrige erhverv i finanslivet. 

 
 

Økonomisk hegemoniseringsstrategi 2: Kultur som samfundsøkonomisk 
fundament 
Også i denne hegemoniseringsstrategi bruges kunst og kultur som en samlet betegnelse for, 

hvordan det iagttages og artikuleres, at vi som nation kommer økonomisk gennem krisen. Det 

problematiseres i denne hegemoniseringsstrategi, at Danmark som samlet nation står over 

for en økonomisk krise, som følge af nedlukningerne under coronakrisen. I denne 

hegemoniseringsstrategi sættes nationaløkonomien i ækvivales med kulturens 

samfundsmæssige rolle: “Fradrag på kulturoplevelser skal være med til at trække Danmark 

ud af krisen, når landet igen åbner.” (Mikkelsen, 17/4) Kultur kan bidrage til nationens 

økonomiske overlevelse, fordi det allerede iagttages at kultur er en del af dansk økonomi som 

skatteproducent, så bidrager den også til landets økonomi. Dermed bliver nationaløkonomi et 

moment for denne hegemoniseringsstrategi. Det gøres også til et argument at bruge pengene 

indenfor landets grænser, det vil sige på dansk kultur: “Når Danmark skal igang igen, er det 

vigtigt, at vi begynder at bruge nogle penge, for verden brænder omkring os, og vi kan ikke 

forvente, at vi kan komme til at afsætte vores varer i udlandet med det samme.” (Mikkelsen, 

17/4) Det artikuleres endda som vigtigt og påpeges at det har en stor betydning, at bruge 

penge på dansk kultur, fordi det bliver ækvivalent til kriseoverlevelse. Der opstår dermed en 

ækvivalens mellem kulturens samfundsmæssige rolle og forbrug. Kulturen bliver et 

forbrugsprodukt, som en del at det samfundsøkonomiske system, der under coronakrisen er 

truet. Når kultur iagttages som et forbrugsprodukt, der har til formål at understøtte den danske 

økonomi, så gøres det til en byggesten i vores samfund, som det artikuleres: “Kulturen er 

fundamentet for både vores politik og økonomi” (Hesseldahl, 1/4). Her artikuleres det kort og 

præcist - kultur kommer først og er altafgørende for, hvordan resten af vores samfund ser ud. 

Således sættes det i differens til overflødighed og overskud og gøres ikke bare uundværligt 

og nødvendigt, men som en eksistenspræmis for samfundet. 

 

Kriseiagttagelse 

Kulturen som nationaløkonomisk fundament iagttager krisen som en trussel på 

nationaløkonomien. Truslen er således ikke direkte møntet på kulturen, men kulturen 

iagttages som et værktøj og frelser for nationaløkonomien, fordi denne bygger på kultur. Det 



 37 

er dermed en iagttagelse af det danske samfund som systematisk helhed i et økonomisk 

perspektiv. På den måde kan det siges, at der opbygges metaforisk argument således: når 

bygningen ryster, må vi forstærke fundamentet. Der er, som tidligere analyseret, artikuleret en 

ækvivalens mellem kultur og samfundsøkonomi, fordi nationaløkonomien bygger på kulturen. 

Som fundament for samfundets totalitet konstrueres krisen altså som en trussel mod 

samfundets konstruktion af politik og økonomi. Ved opretholdelse af kulturen i en krise, 

bidrages der dermed til både sikring af politik og økonomi:  

 

“Genopbygningen af Danmark efter krisen ledte direkte til det, vi kalder ’guldalderen’. 

En periode, hvor København blev en af Europas mest moderne og elegante byer, hvor 

kunstnere, arkitekter, forfattere, filosoffer, videnskabsmænd og forretningsfolk skabte 

værker og viden, der endnu i dag har global betydning.” (Akademiraadet, 16/5) 

 

Kriseiagttagelsen er altså en iagttagelse af et incitament for udvikling, der kan bringe 

Danmarks som samfund et kvantespring videre i sin kulturelle status. Samfundet iagttages 

således igennem en reference til fortidens erfaring som en sammenhængende enhed med 

kulturen som udgangspunkt for sin identitet. Økonomien er derfor et biprodukt af denne 

kulturelle helhed, men når truslen iagttages som en økonomisk trussel på nationaløkonomien, 

så skabes der en ækvivalens mellem kulturens status og økonomiens funktion. Det vil sige 

hvis vi betragter økonomisk understøttelse af kulturen, så vil samfundet som helhed stige i 

værdi, både til gavn for kulturen og økonomien som bifunktion. Altså hvis kulturen bliver 

understøttet, så følger økonomien med i form af en forbedring af det grundlag, som samfundet 

bygger på. 

 
 

Kulturens rolle - kultur som fundament 

Når kulturens samfundsmæssige rolle artikuleres som fundament for dansk politik og 

økonomi, så iagttager hegemoniseringsstrategien kultur som samfundets eksistensgrundlag. 

Kultur iagttages som noget der går forud for rationaler og strukturer som politik og økonomi, 

og bliver et moment for Danmarks fundament som nation. Der er som tidligere analyseret 

artikuleret en ækvivalens mellem kultur og samfundsøkonomi, fordi nationaløkonomien 

bygger på kulturen. Dermed konstruerers kulturens samfundsmæssige rolle som fundament 

for økonomi og iagttages som en behjælpelig krisefunktion således, at det kan stabilisere 

samfundsøkonomien ved at produktliggøre kulturen: “Det bliver betragtet som lagkage men 

det er egentlig rugbrød.” (Dreyer, 28/11), Kultur er ikke det sjove nydelsesmoment, det er 

styrke, energi og grundelement for vores samfund. 
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Økonomisk hegemoniseringsstrategi 3: Kulturarbejderen 
I denne hegemoniseringsstrategi kan vi iagttage, hvordan problematikken om kulturens 

samfundsmæssige rolle gøres til et individbaseret økonomisk problem. I denne strategi er det 

kulturarbejderen, der iagttages som ækvivalent til andre erhvervs medarbejdere. Krisen 

iagttages for denne strategi som en krise for kulturarbejderen: “ (...) at vi som kunstnere fik 

trukket hele levegrundlaget væk under os” (Elmelund, Franceschi & Nielsen, 11/3) Det 

artikuleres at krisen og nedlukning af landet trak levegrundlaget væk under kunstnerne i den 

danske kulturbranche. Som en del af den økonomiske tematik, kan vi se at dette livsgrundlag 

som kulturarbejder er en større problematisering af kulturens samfundsmæssige rolle og 

krisens fjendtlighed, fordi det betyder økonomisk overlevelse/ikke-overlevelse:  

 

“Jeg synes tit, at den kulturpolitiske debat og kulturdebatten i det hele taget er præget 

af en forestilling om, at kunsten er mere troværdig, hvis man ikke taler om penge og 

ikke tjener penge på den. Hvis kunsten så at sige ikke er et erhverv, og hvis man er 

fuldstændig fri for jordiske behov og ren og skær er til for kunsten. Jeg forstår godt 

fortællingen, men virkeligheden er en anden. Selvfølgelig skal kulturaktører og 

kunstnere også betales for det, de laver” (Dreyer, 28/11) 

 

Således iagttages kultur ligeledes den første økonomiske hegemoniseringsstrategi som et 

erhverv, men hvor det tidligere blev konstrueret som en branches økonomiske uafhængighed, 

så iagttages der her som en branche med arbejdskraft, der ikke behandles retfærdigt i forhold 

til, hvad de iagttager som ligestillede medarbejdere i andre brancher. Nodalpunktet for denne 

hegemoniseringsstrategi er indtægtskilde, da det er kulturarbejde som indtægtskilde der 

problematiseres og kvalificerer kulturens samfundsmæssige rolle i denne 

hegemoniseringsstrategi: “Coronakrisen har synliggjort, at kreative mennesker ikke er 

overjordiske, og den erkendelse kan medføre et tiltrængt opgør med myten om den fattige 

kunstner” (Dreyer, 28/11) Denne strategi iagttager dermed, hvordan coronakrisen har 

intensiveret problemet omkring “kunstneren” som kulturarbejder og hvordan man som 

medarbejder i kulturen har brug for brød på bordet: 

 

“Kan man forestille sig en kameramand få samme besked - at man af princip ikke 

lønner vedkommende? Nej! Det er kun noget kunstnere udsættes for, og det er en 

mærkelig holdning at have. Vi skal have punkteret myten om, at kunst kun er en rigtig 

kunst, hvis den kommer uden en pris, (...) Men det kræver, at kunsten og kulturen 

bliver behandlet og opfattet som et erhverv - også af politikerne på Christiansborg.” 

(Dreyer, 28/11) 
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Kulturmedarbejder er dermed ækvivalent med det arbejdende folk og kulturbranchen gøres 

ækvivalent med andre brancher. Dertil konstrueres det, som det kan ses i citatet, different til 

en illusion om “kunstneren”, hvor arbejdet bærer lønnen i sig selv, men derimod berettiges 

som kvalificeret arbejdskraft, der med uddannelse, fuldtidarbejde og faglig anciennitet 

producerer et håndværk: “Det er jo ikke fire amatører nede fra Nørre Snede, der tager en 

stråhat på og så sætter sig ned og laver film som Dronningen og Ser du månen, Daniel. Det 

er højt specialiserede mennesker, der knokler på fuldtid og har uddannet sig i årevis for at 

blive blandt de dygtigste i verden. Den anerkendelse synes jeg mangler” (Elmelund, 6/7). 

Denne hegemoniseringsstrategi konstruerer altså sin ækvivalens ud fra iagttagelsen af kultur 

som et erhverv, der problematiserer individet i kulturbranchen, og hvordan denne må iagttages 

som centrum for problemet. Økonomi, som tema konstrueres hér med indtægtskilde som 

nodalpunkt, og iagttages dermed som et problem for individet, der gøres afhængig af andre 

økonomiske faktorer end det arbejde det udøver professionelt og på fuld tid. Denne 

problematisering gøres forholdes tilmed til en iagttagelse af regeringens iagttagelse af 

kulturens samfundsmæssige rolle som differens til erhvervs- og beskæftigelsespolitik: “Ude i 

det virkelige kulturliv kan man ikke skille de her beskæftigelses- og erhvervsproblematikker 

fra hinanden, så jeg undrer mig over, at det er så væsentligt for kulturministeren at gøre netop 

det,” (Elmelund, 6/7) Det påpeges i denne artikulation, at de problematikker kulturlivet står 

overfor er sammenlignelige med det resterende erhvervslivs problematikker.  Det vil sige, at 

der skabes ækvivalens mellem kulturlivet og det resterende erhvervsliv i det danske samfund. 

I denne hegemoniseringsstrategi, konstrueres der således et strukturelt politisk problem i ikke 

at inkludere kulturbranchen i den standardiserede idé om erhverv og dermed skabes der en 

ulige fordeling af offentlige midler, hvilket iagttages som en diskriminerende politisk 

prioritering. Denne iagttagelse af politisk forfordeling på et uretfærdigt grundlag, kommer i 

denne hegemoniseringsstrategi til at gå ud over den individuelle kulturarbejder, der må 

acceptere at være underkendt på baggrund af den branche vedkommende indgår i, som om 

det skulle være et privilegie. 

 

Kriseiagttagelse 

Denne økonomiske hegemoniseringsstrategi iagttager krisen som en krise for 

kulturarbejderen som individ. Det iagttages at problemet ligger i, at der står en arbejdskraft, 

der producerer kulturprodukter, men som ikke anerkendes økonomisk for deres faglighed og 

kundskab. Det konstrueres som et etisk problem, når kulturarbejderen gøres ækvivalent med 

anden arbejdskraft indenfor andre erhverv, fordi der derfor fremstår som uretfærdigt. Og 
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denne uretfærdighed iagttages gennem en forskel af indtægtskilde/ikke-indtægtskilde, det vil 

sige, hvorvidt det er muligt at leve på sin indkomst fra sit arbejde, eller ej. “Min egen 

pensionsopsparing reduceres dag for dag. Det kan jeg godt acceptere. Men hvis jeg samtidig 

skal acceptere, at kunsten og kulturen er overflødig, at den alene er flødeskum på den store 

samfundskage, bliver jeg vred. For den er mere end det. Uden sjæl er der ingen grund til, at 

vi har hospitaler.” (Olsen, 26/3) Der påpeges i citatet, hvorledes truslen for diskursiviteten er 

iagttagelsen af kultur som overflødig. Således konstruerer hegemoniseringsstrategien en 

diskursivitet ud fra forskellen økonomisk livsgrundlag/ikke-økonomisk livsgrundlag, hvor 

overflødighed, fordi hvis kulturarbejde er overflødigt, så giver det ikke mening at det er et 

økonomisk livsgrundlag. Derfor kan hegemoniseringsstrategien ikke iagttage kulturbranchen 

som overflødig, da det i sin egen iagttagelse er en nødvendighed. Krisen iagttages som et 

levegrundlagstæppe, der trækkes væk under kulturmedarbejderen, der nu står uden indtægt 

og som politisk nedprioriteret og underkendt.  

 

Kulturens rolle - kultur som indtægtskilde 

Hegemoniseringsstrategien iagttager kulturen som et erhverv, hvis samfundsmæssige rolle er 

på niveau med alle andre erhverv i det danske samfund, hvori kulturarbejderen som centrum 

for hegemoniseringsstrategien, gøres ækvivalent til disse andre erhvervs medarbejdere. Den 

ligestiller dermed kunst- og kulturaktører med alle andre lønmodtagere og skatteydere i 

samfundet og påpeger uretfærdigheden i de ulige rettigheder og sikkerhed, der tilbydes i det 

system, der er bygget op omkring kulturens rolle, når den politisk set gøres different til 

erhversmæssige- og beskæftigelsesmæssige problemstillinger. På den måde sætter denne 

strategi “kunsten for kunsten” i differens til “kulturens rolle for samfundet”, og dermed i 

forbindelse med det erhvervsliv der iagttages at anerkendes med økonomiske prioriteringer. 

Når hegemoniseringsstrategien artikulerer kunstnere og kulturaktører som lønmodtagere, så 

konstrueres der en ækvivalens mellem en standardiseret samfundsmæssig arbejdskraft og 

kunstens og kulturens produktion. Nodalpunktet indtægtskilde konstruerer kulturens rolle som 

ækvivalenten mellem kulturarbejdere og andre erhvervs lønmodtagere og i differens til myten 

om den fattige kunstner. Kulturens samfundsmæssige rolle er i denne 

hegemoniseringsstrategi at bidrage med arbejdspladser, således at det kan skabe økonomisk 

værdi og stabilitet for de aktører, der bidrager med deres faglighed. Således konstruerer 

denne hegemoniseringsstrategi en iagttagelse af kulturens samfundsmæssige rolle igennem 

en problematisering af individer i kultursektoren som arbejdskraft, der grundet deres 

brancheplacering underkendes deres arbejdskrafts værdi. Af den grund frakendes de deres 

økonomiske levegrundlag, trods deres professionelle og kvalificerede kompetencer, hvilket 
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skaber en diskriminerende prioritering af på baggrund af branche og dermed ulige vilkår for 

arbejdskraft i samfundet. 

 
 

Økonomi som artikuleringstema 
I den økonomiske tematisering af kulturens samfundsmæssige rolle kan vi se, hvordan kultur 

bliver produktliggjort, ved at iagttage det som en investering og et skattebidrag. Det kan også 

ses, hvordan der bliver tilskrevet mening til kulturens rolle i et samfundsmæssigt perspektiv 

ved at sætte det i meningsforbindelse med lønmodtageren i kulturindustrien som eksempel på 

en uretfærdig forfordeling på baggrund af erhvervsbranche. Samtlige af de tre 

hegemoniseringsstrategier i den økonomiske tematik artikulerer kulturens samfundsmæssige 

rolle som et erhverv og forholder sig dermed kritisk over for de politiske tiltag, der blev gjort 

under coronakrisens første år som et udtryk for et generelt problem for kulturbranchen. Der 

kan således iagttages en intensivering af debatten for artikuleringen af kulturens 

samfundsmæssige rolle som et økonomisk bidrag. Krisen fikseres i dette artikuleringstema 

som denne intensivering af et strukturelt politisk problem og gøres dermed til en økonomisk 

trussel. Hver af de tre hegemoniseringsstrategier artikulerer dog ækvivalens omkring økonomi 

forskelligt, hvor kulturarbejderen tilskriver mening til kultur som økonomi ved at tage 

udgangspunkt i den individuelle arbejder i branchens indkomstsvilkår og dermed arbejder med 

en solidarisk tilgang til de politiske arbejdsmarkedetsvilkår. Den samfundsøkonomiske 

hegemoniseringsstrategi bruger ideen om kultur som fundament for politik og økonomi, som 

udgangspunkt for meningstilskrivelsen af kulturens rolle i samfundet, hvor krisen økonomiske 

konsekvenser, kan imødekommes ved at iagttage kulturen som det fundament, der må 

styrkes, så resten af samfundet kan forblive stabilt. Kulturen iagttages altså som en 

uundgåelig, afgørende og elementær del af samfundet som at den samfundsøkonomiske 

overlevelse er afhængig af. Kulturen iagttaget som et selvstændigt erhverv iagttager 

samfundsøkonomien en anelse anderledes. Denne hegemoniseringsstrategi iagttager ikke 

samfundssystemet hierarkisk, som den samfundsøkonomiske hegemoniseringsstrategi, hvor 

samfundets økonomi er afhængigt af en sikring af kulturen, men derimod sidestillet. Dette gør, 

at iagttagelsen af kultur går fra at være et moment af afhængighed, til at være politisk 

selvstændighed. I hegemoniseringsstrategien om kulturen som et selvstændigt erhverv 

handler krisen ligeledes om økonomi, men økonomi sat i perspektiv af erhvervslivets ulige 

markedsvilkår. Her problematiseres særligt de politiske prioriteringer og iagttagelser af 

kulturen som samfundsfunktion, da der i den første del af nedlukningen ikke blev sat penge af 

til nødhjælp for kulturen. Krisen iagttages derfor som en politisk krise, hvor kampen handler 

om at skabe mening til kultur som en industri, der som skattebidragsydere og økonomisk 
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system står på lige fod med andre industrier, der politisk iagttages som erhverv. På lige fod 

med hegemoniseringsstrategien om kulturarbejderen, så fikseres kultur som en økonomi og 

et økonomiske system med medarbejdere, professionelle og kulturproduktion som et produkt. 

Men hvor hegemoniseringstrategien om kulturarbejderen fikserer kriseproblemet ved 

individets levegrundlag, så opstår problemet i hegemoniseringsstrategien om kulturen som et 

selvstændigt erhverv i det politiske system omkring kultur som en støtteordning. Det er en 

kamp om anerkendelse og fiksering af kultur som et selvstændigt økonomisk erhverv. I denne 

hegemoniseringsstrategi bliver coronakrisen en intensivering af en iagttagelse, da den 

politiske struktur om fordeling af hjælpepakker i denne iagttagelseskonstruktion blev et udtryk 

for en nedprioritering og fejlvurdering af kulturens økonomiske evner.  

  Kulturens samfundsmæssige rolle som en kapitalistisk værdi ser vi i dette tema, 

konstrueret som en arbejdsplads, en økonomi og et produktionssystem, der får samfundet til 

at løbe rundt for såvel individers økonomiske levegrundlag og for en industri af produktion, der 

bidrager til samfundsøkonomien.  

 

 

Sikkerhed 

Perspektiv på krisen 
Sikkerhed opstår som tema i artikulationsfeltet gennem nodalpunktet tryghed, som på to 

forskellige måde problematiseres i forhold til krisen. Kulturens samfundsmæssige rolle søges 

hegemoniseret gennem sikkerhed ved at iagttage sikkerhed gennem perspektivet af tryghed, 

hvorfra behov som element opstår forskelligt. Der opstår i coronakrisens nedlukning, et stort 

fokus på vores fysiske helbred. Coronavirussen er en biologisk sundhedstrussel som vi som 

mennesker er skrøbelige overfor på vores krop og helbred. Der er i restriktionerne et fokus på 

netop vores kropslige tilstedeværelse og sikkerhed, men de forbehold, der må tages med 

hensyn til vores fysiske sikkerhed, så skubbes vores mentale tilstedeværelse i baggrunden. I 

følge med restriktionerne om social afstand og selvisolation sættes. I temaet om sikkerhed i 

artikulationsfeltet, sættes behov i centrum for debatten på forskellige måder. I dette afsnit om 

hegemonisering opstår sikkerhed som tema som nodalpunkt for kulturens rolle i samfundet 

under en krise. I dette afsnit vil jeg undersøge, hvordan det i artikulationsfeltet artikuleres om 

kulturens samfundsmæssige rolle i krisen som noget, der tager udgangspunkt i vores 

sikkerhed som borgere i et samfund. 

   



 43 

Sikkerhed Elementer i artikulationsfeltet (bilag) 

Eksempler på artikulationer 

Velvære 
Åndsliv 
Rummelige og mentale sammenhænge 
Føle os trygge som mennesker 
Socialt cement 
Nødvendigt trygt rum 
Fortid: tryg og beroligende 
En kappe at putte sig under 
Nostalgien 
Trøst og mening 
Sjæl 
Mashlows behovspyramide 
Raske 
Bæredygtigt 
Inspirere 
Truet på eksistensen 
Trøst 
Frirum 
Grine 

Differens 

Uvis 
Uoverskuelig 
Det ukendte 
Erhvervsministerium 
Beskæftigelsesministerium 
Justits, sundhed- og socialpolitik 
Mennesker der ligger og dør 

 

 

Sikkerheds hegemoniseringsstrategi 1: Kultur er et overskud 
I denne hegemoniseringsstrategi kan vi iagttage, hvordan kulturens samfundsmæssige rolle 

kædes sammen med realpolitiske strategier, der i et perspektiv af hele samfundet forstår kultur 

som en lille del af det samlede billede: “Fordi de pressemøder har en samfundsdagsorden. 

De har handlet om sundhed, justits- og socialpolitik. Det er ligesom i Maslows behovpyramide. 

Hvis ikke gaderne er trygge, kan man heller ikke have et blomstrende kulturliv, eller for den 

sags skyld hvis mennesker ligger og dør.” (Borup, 26/3) Dermed stilles kultur i differens til en 

samfundsfunktion, der har et formål eller spiller en rolle i sig selv. I denne artikulation 

artikuleres kultur som en del af en helhed. Noget der på sin vis spiller en rolle i en 

sammenhæng. Dog, som det påpeges i citatet, så iagttages samfundet som en hierarkisk 

orden af nødvendighed sat i ækvivalens med Mashlows behovspyramide. Således gøres 

politik til en ordning af behov i samfundet og i den ordning, ækvivelseres kultur med det ikke-

nødvendigt behov for overlevelse for et samfund. I denne iagttagelse af kultures 

samfundsmæssige rolle underkendes kulturen til fordel for sundhed, justits- og socialpolitik og 

skaber derved differens til disse begreber. Kultur iagttages som noget, der ikke kan eksistere 
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eller prioriteres under utrygge forhold. Sikkerhed aktualiseres derfor i denne 

hegemoniseringsstrategi som en hierarkisk rækkefølge af sikkerhedsforanstaltninger, der har 

til formål at sørger for samfundets overlevelse. Denne overlevelse sættes i differens til kultur, 

der konstrueres som et privilegium, der følger efter sikringen af samfundets sikkerhed. 

Ved denne iagttagelse af kulturen i differens med overlevelse, så artikuleres 

det i denne artikulations konditionering af kulturens samfundsmæssige rolle, at dertil står i 

differens til samfundet: “Det her er ikke en kulturkrise, men en samfundskrise. I en 

samfundskrise er det statsministeren, der samler os.” (Borup, 26/3) Der opstår altså momenter 

i artikulationen, hvor kultur og samfund gøres til hinandens modsætninger og dette sætter den 

tomme betegner kulturens samfundsmæssige rolle på spil i iagttagelsen, da det både-og kan 

og vil differentiere mellem disse to elementer. Fordi der i artikulationens iagttagelse af kultur 

som en overflødig del af samfundet, allerede eksisterer en erkendelse af deres ækvivalens, 

dog at det i krisens perspektiv af nødvendighed, gøres different til hinanden. I ovenstående 

citat, kan vi iagttage en iagttagelse af, hvordan netop krisens interferens i diskusiviteten, gør 

kultur-iagttagelsen different til samfunds-iagttagelsen. Krisen nærmest fjentliggører kultur- og 

samfundselementerne. I denne iagttagelse tydeliggøres det, hvordan denne 

hegemoniseringsstrategi benytter samfundsorden som nodalpunkt for sine iagttagelser. 

Hegemoniseringsstrategien problematiserer hvordan kultur gør sig nødvendig for samfundet 

under en krise og dermed, hvor i den politiske hierarkiske rangorden, den befinder sig. Og 

denne rangorden benytter en iagttagelse af samfundet gennem ækvivalens til 

behovshierakierer med reference til Mashlows behovspyramide. Kultur er kort sagt et nice to 

have og ikke et need to have – et privilegeret overskud.  

 

Kriseiagttagelse 

Krisen iagttages i denne hegemoniseringsstrategi som en samfundskrise, hvor kultur ikke 

medregnes som en effektiv del af samfundet. Det er dermed ikke kulturen der kan bidrage, 

men i høj grad må være en del af det der ofres for krisehåndtering. Når kulturens 

samfundsmæssige rolle iagttages som pynt eller et overskud i samfundet, så er det dermed 

også et samfundsmæssigt produkt, der kan undværes til fordel for andre samfundsfunktioner, 

der prioriteres som vigtigere i en ækvivalens af overlevelsesbehov. Når samfundet i en krise 

iagttages ud fra en ækvivalens mellem kriseoverlevelse og Marshlows behovspyramide, 

hvorfra kultur iagttages som en del af toppen, så konditioneres krisen ved at være en trussel 

på menneskets overlevelse. Krisen iagttages således som en trussel på sikkerheden i 

samfundet bygget op om en idé om samfundet som en konstruktion af behov i prioriteret orden:  
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“Kulturverdenen er lige nu i en meget desperat tid. Men især i kriser skal man passe 

på med ikke at bede om noget, man egentlig ikke vil have. Normalt vil kulturlivet og 

kunstnerne gerne have den der armslængde, men lige pludselig var der meget stor 

kritik af, at vi ikke var helt nede i deres økonomier. Det kulturliv, jeg kender, vil gerne 

selv styre sin udvikling.” (Borup, 26/3) 

 

Det understreges i artikuleringen af krisen, at kulturen altså ikke er i krise, da krisen rammer 

samfundets behov for sikkerhed af sundhed, socialitet og justits. At kulturlivet også rammes 

af de økonomiske omkostninger, som nedlukninger bærer med sig, iagttages i denne 

hegemoniseringsstrategi som et ikke-problem, fordi kultur iagttages gennem et økonomisk 

armslængdeprincip og dermed udelukkende en funktion i forlængelse af overskud. Der skabes 

i artikuleringen en afstand til økonomisk aid af kulturlivet, fordi der med armslængdeprincippet 

skabes ækvivalens mellem politisk interesse og økonomisk krisebistand. Denne ækivalens 

placerer kulturen i en position, der ikke kan medtænkes i statens økonomiske krisehåndtering, 

da det ville være bistand på baggrund af politisk interesse: “»Jeg har under coronakrisen 

oplevet et meget stort krav om, at Kulturministeriet skulle agere en slags erhvervsministerium 

eller beskæftigelsesministerium,«” (Elmelund, 6/7) Krisen kan i denne 

hegemoniseringsstrategi dermed ikke iagttages i sammenhæng med kulturen, fordi kulturen 

for det første ikke iagttages som en sikkerhedsforanstaltning i opretholdelsen af samfundet, 

og for det andet fordi det ikke er muligt at håndtere krisens økonomiske trussel for kulturen, 

da politisk stat og kulturliv er differente. I bund og grund er det ikke en prioritet at understøtte 

kulturlivet, da kulturen iagttages som et overskud i samfundet og dermed ikke en 

nødvendighed for samfundets sikkerhed. 

 

Kulturens rolle - overskud 

I denne hegemoniseringsstrategi iagttages samfundet ud fra nodalpunktet nødvendighed. 

Nødvendighed defineres ved at konstruerer et hierarki om nødvendighed ud fra Mashlows 

behovspyramide, der sætter sikkerhed som beskrivende faktor for nødvendighed. Disse 

behovs-nødvendigheder for sikkerhed er karakteriseret ved sundhedsmæssige, retslige og 

sociale parametre, der gennem en differentiering til kulturens overflødighed fikserer 

iagttagelsen af samfundet som funktioner. Det vil sige, at samfundet vægter de behov der har 

en sikkerhedsskabende funktion, hvilket det iagttages, at kulturen ikke har, da det 

udelukkende er noget staten tildeler tilskud til. På den måde iagttages kultur som noget 

samfundet giver tilskud til, men som ikke bidrager til samfundets behov for sikkerhed og derfor 

må betragtes som et overskud for samfundet generelt. Det iagttages derfor som overflødigt i 

et samfund i krise. Denne hegemoniseringsstrategi arbejder med en fiksering af kulturens 
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samfundsmæssige rolle, som noget samfundet ikke har brug for, det er udelukkende noget 

der opstår, når den resterende del af samfundets behov er opfyldte. Når det skabes en 

ækvivlens mellem samfundet i krise og Mashlows behovspyramide, så sammenlignes 

samfundets behov med psykologiske behov for mennesket, hvilket placerer iagttagelsen af 

samfundet i en ramme om nødvendighed som spejler menneskets. På den måde iagttages 

kultur ikke som en menneskelig nødvendighed, men sættes i forbindelse med hvad Mashlows 

behovspyramide betragter som selvrealisering. 

  Som artikulationsmodstykke til flere pointer ovenstående opstår der, under 

coronakrisen, antagonistiske artikulationer til nogle af de fikseringer, der opstår i 

artikulationsfeltet, særligt hvad angår kultur som et erhverv. De realpolitiske strategier for 

kulturbranchen i coronanedlukningen af Danmark har medført en splittelse af iagttagelsen af 

kulturens samfundsmæssige rolle og regeringens ansvar for dens overlevelse. Perspektivet i 

denne hegemoniseringsstrategi går på regeringens rolle og ansvar overfor den krise kulturens 

står over for økonomisk. Det betyder, at politik som begreb i denne diskursivitet dækker over 

det socio-økonomiske system, som samfundet bygges op af og hvordan dette socio-

økonomisk definerede samfund anvender det begreb om politik som noget der beskriver 

strategiske hierarkier. Kulturen spiller i denne hegemoniseringsstrategi ikke en afgørende rolle 

i samfundets socio-økonomiske opretholdelse, fordi det konstrueres som et overskud, der 

først har sin samfundsplacering efter sikkerheden af de sociale, juridiske og 

sundhedsmæssige problematikker, er sikret. Det betyder at kulturen er afhængig af det øvrige 

samfunds opretholdelse og fastlåses i en unødvendighedsposition. 

 

Sikkerhedes hegemoniseringsstrategi 2: Kultur er et safe space 
I det følgende afsnit kan vi få øje for, hvordan der artikuleres omkring vores mentale tilstand i 

sammenhæng med kultures rolle. Særligt under de pressede omstændigheder, som krisen 

sætter os i som individer: “Og det er vigtigt, at vi lytter til kunsten og bruger arkitekturen, der 

kan skabe de rumlige og mentale sammenhænge, vi har brug for med henblik på at føle os 

trygge som mennesker.” (Akademiraadet, 16/5) I artikulationsfeltet kan vi iagttage, hvordan 

den danske borgers sindstilstand sættes i fokus, når kulturens samfundsmæssige rolle 

debatteres. Det iagttages i begrebet, at kultur har en evne til at påvirke vores sindstilstand og 

skabe et rum, hvor mennesker kan føle sig trygge. Det påpeges at kunst har evnen til at skabe 

rum, hvori mennesket kan bringes i mental sikkerhed og i disse momenter af tryghed, følelser, 

rummelige og mentale sammenhænge ækvivaleres kulturens rolle til vores mentale 

sindstilstande, der bidrager i en krisetid, hvor frygten for fysisk sikkerhed er på spil: “Krisen er 

dyb, og ud over finansiel overlevelse handler det om at generobre publikums følelse af 

tryghed, så de igen vil opsøge kulturen.” (Elmelund, 29/1) I ækvivalenskæden for nodalpunktet 
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velvære kan vi iagttage tryghed som en faktor, der spiller ind i kulturens samfundsmæssige 

berettigelse. Derudover kan det iagttages, hvordan kulturens evne til at skabe en “en følelse 

af tryghed” i citatet står i differens til finansiel overlevelse og dermed artikuleres som “dyb”. 

Det er, ifølge citatet, kulturen der iagttages som det bidrag i samfundet, der kan få krisen til 

udelukkende at blive et økonomisk anliggende. På den måde konstruerer denne artikulering 

af kulturens samfundsmæssige rolle i krisetid, at den evner at skabe et rum, der bidrager til 

menneskets emotionelle tilstand af tryghed. Videre ser vi artikulationer om et behov for dette 

rums eksistens i krisen artikuleret som det uvisse: “Sjældent har nutiden føltes så 

uoverskuelig, fremtiden så uvis og fortiden derfor så tryg og beroligende en kappe at putte sig 

under.” (Yde, 25/5) Der artikuleres, i denne hegemoniseringsstrategi et behov for et værn mod 

det “uoverskuelige”, “uvisse”, som kulturen kan bidrage med. På den måde konstrueres 

kulturens rolle i krisen som et safe space, altså et tilflugtssted, hvorhen man kan flygte, når 

krisens uforudsigelighed påvirker vores mentale sindstilstand: “Men mon ikke genbesøgene 

også har haft deres egen attraktion, fordi den kendte slutning har været et nødvendigt trygt 

rum at trække sig tilbage i.” (Yde, 25/5) Med reference til, hvordan der er opstået en tendens 

til at gense gamle film og TV-serier, så problematiseres krisen netop med, at den gøres til et 

moment der står i differens til kulturens evne om tryghed i det genkendelige: “Hvor er det 

vidunderligt at have et samlet politisk apparat, der står sammen om denne udfordring og 

minder os om, at man kan finde trøst og mening i kulturen.” (Aspegren, 27/3) Elementerne 

trøst og mening momentliggører også kulturens rolle i det, at den formår at sætte ækvivalens 

mellem kulturen evne og mennesket i krisetiden har et behov for at finde mening og trøst, et 

sted uden for krisens “virkelighed”. Igen ser vi, hvordan ækvivalenkæden af momenter 

konstruerer kulturen som et rum for flugt og sikkerhed og som har en evne til at redde 

mennesket fra sine egne emotionelle udfordringer og usikkerheder. “Hvis vi prioriterer kunst 

og dannelse, kan vi blive rige og raske som en sideeffekt. Hvis vi bygger et smukt og 

bæredygtigt land samt smukke og bæredygtige byer, kan vi inspirere alle mulige mennesker 

til kreativitet og fornyelse – ikke bare kunstnere, men også videnskabsfolk og entreprenører.” 

(Akademiraadet, 16/5) I denne artikulering ser vi nodalpunktet velvære underbygges af 

ækvivalens til momenterne smuk, bæredygtig, rig, rask, inspiration og kreativitet. Disse 

elementer opstår som momenter i ækvivalenskæden og bliver dermed også farvet af 

nodalpunktets moment. Bæredygtighed bliver en iagttagelse af en konstruktiv balance for 

vores mentale helbred, rask en artikulation om tilstanden for vores psykiske tilstedeværelse 

og så videre. I fikseringen af kulturens samfundsmæssige rolle, så underbygges kulturens 

evne til at bidrage med mental sundhed i velværens tegn og konstruerer dermed en 

artikulation som kulturen som et middel for menneskets sindstilstand i et samfund i krise. 
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Kriseiagttagelse 

Krisen konstrueres som en trussel mod menneskets mentale sikkerhed, fordi den står i 

modsætning til kulturens evne til at skabe et rum for tryghed og forudsigelighed. Et rum der 

iagttages som en nødvendighed, da nutiden og fremtiden artikuleres som “uvis”, 

“uoverskuelig” og “dyb”. Krisen er frygten, hvor sikkerheden bliver truet og der opstår et behov 

for at finde et trygt rum at gemme sig i. Således opstår der en iagttagelsen coronakrisen som 

en psykologisk krise, hvor corona er en mental kriseudfordring, der har konsekvenser for 

individernes tilstand i samfundet og dermed den generelle sindstilstand i et samfund som 

helhed. Coronakrisen opstår som en folkesygdom, der skaber utryghed og angst og fungerer 

på et plan, der infiltrerer individet tilstedeværelse i samfundet som raske borgere. Der er 

dermed tale om en trussel mod folkesundheden på det mentale plan, der som konsekvens 

kan skabe et samfund af ustabile og ængstelige individer, og coronakrisen er dermed en 

fælles fjende for samfundets mentale sikkerhed. 

 

Kulturens rolle - safe space 
Kulturen iagttages i denne hegemoniseringsstrategi som en form for mental og emotionel 

bunker. Det er et rum man kan træde ind i, i en krisetid og finde trøst og mening med 

tilværelsen. Når krisen iagttages som en følelse af uvished og uforudsigelighed, så 

konstrueres den som en indre emotionel proces. Kulturens rolle gøres til modstykke til denne 

krisetilstand ved at kunne producere et rum for følelsen af vished og forudsigelig som et middel 

mod krisen. I samfundet fungerer kulturen som et sikkerhedsnet for vores indre 

tilstedeværelse i krisetiden. Kulturens kan i denne hegemoniseringsstrategi bruges til at sørger 

for at folk ikke mentalt og emotionelt nedbrydes af krisen, og fungerer dermed som en 

følelsesdestillering af tryghed. Kulturens samfundsmæssige rolle som safe space konstrueres 

altså i denne hegemoniseringsstrategi som sikkerhed i form af emotionel og mental tryghed. 

 

Sikkerhed som artikuleringstema 
Sikkerhedens tematik arbejder med to hegemoniseringsstrategier for kulturens 

samfundsmæssige rolle i en krise, der forholder sig meget forskelligt til sikkerhed som 

moment. Behov opstår forskelligt, men arbejder overordnet med en problematisering af 

sundhedsmæssig sikkerhed under coronakrisen. Både Overskud og Safe space 

hegemoniseringsstrategien konstruerer mening omkring sikkerhed ved at iagttage det som et 

behov for tryghed, men hvor Overskuddet konstruerer sikkerhed ud fra den iagttagelse om 

samfundets behov, så konstruerer Safe space sikkerhed ud fra individets behov.  
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I Overskuddets hegemoniseringsstrategi konstrueres der mening omkring 

sikkerhed ved at iagttage et samfund i krise ud fra Mashlows behovspyramide, der arbejder 

med sikkerhed i en hierarkisk fordeling af parametre for behov. Samfundet iagttages således 

ud fra et princip om nødvendighed af sikkerhed baseret på behovspsykologi, hvor kulturen 

placeres i den øvre del af pyramiden til forskel for de sundhedsmæssige, juridiske og sociale 

behov, der konstrueres som afgørende for trygheden i samfundet. Sikkerhedstemaet 

konstrueres dermed som et behov for tryghed på baggrund af en hierarkisk prioritering og 

kulturens samfundsmæssige rolle konstrueres dermed som sidst i rækken - altså et overskud, 

der opstår når førnævnte behov er opfyldt. Der gøres derfor klar forskel på kultur og sikkerhed, 

som grunder i at kulturens nødvendighed, er lille i samfundets behovspyramide. Kulturens 

samfundsmæssige rolle konstrueres efter forsikringen om samfundets sundhedsmæssige, 

juridiske og sociale sikkerhed og opstår som et overskud, der har sin værdi nydelsen af 

trygheden. Sikkerhed opstår i denne hegemoniseringsstrategi som en behovssikkerhed, der 

placerer kulturen til sidst i prioriteringsrækkefølgen i modsætning til 

hegemoniseringsstrategien om Safe space, der konstruerer kultur som en nødvendighed for 

følelsen af sikkerhed for individet i en krisetid. Sikkerhed konstrueres i denne sammenhæng 

som en følelse hos individet og et konstant tilstedeværende behov i en krisetid. Krisen 

iagttages hér som uvis og uforudsigelig i modsætning til i hegemoniseringen af kulturen som 

overskud, hvor den konstrueres som social, juridisk og sundhedsmæssig. I Safe space 

hegemoniseringsstrategien bliver krisen uhåndgribelig og fikseres som noget inde i individet. 

På den måde konstrueres kultur ligeledes som en følelse inde i individet med en evne til at 

imødekomme krisens utryghed. Kulturen er som modstykke til krisen fikseret som det 

genkendelige som tryghed, dermed konstrueres sikkerhed som vished.  

  Den største forskel på de to hegemoniseringsstrategier om sikkerhed er hvor 

sikkerheden placeres. I Overskudets hegemoniseringsstrategi arbejdes der med et udtryk om 

sikkerhed som et samfundsbehov vurderet ud fra en hierarkisering af sektoriske 

tryghedsparametre, hvorimod sikkerhed i Safe space hegemoniseringsstrategien placeres 

som en indre følelse af sikkerhed hos individet, hvor sikkerhed konstrueres som en følelse af 

genkendelighed. 
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Nationalt fællesskab 

Perspektiv på krisen 
Da coronakrisen bryder ud i marts 2020 og regeringens første tiltag om forsamlingsforbud 

træder i kraft, sættes danskernes socialliv i perspektiv. Over flere omgange i løbet af året 

marts 2020 til marts 2021 reguleres dette forsamlingsforbud og opfordring til selvisolation 

varierer afhængigt af smittetrykket. Forsamlingsforbuddet og opfordringen til selvisolering har 

det formål at forhindre coronavirussen i at sprede sig, men bidrager også til større fysisk og 

social afstand mellem folk. Derfor opstår der, som dette afsnit vil demonstrere, en 

sammenkobling af fællesskab og kultur, som et værn mod krisen. Kultur bliver iagttaget i lyset 

af socialitet og det bringer flere problematikker i spil i forhold til, hvordan kultur kan iagttages 

som noget, der binder os sammen. Fælles for de følgende tre diskursiviteter er, at de alle 

forholder sig til fællesskab og danskhed som kultur. Disse tre hegemoniseringsstrategier 

bindes sammen under en fælles diskursivitet, fordi de alle opererer med ækvivalenskæden 

kultur = fællesskab = danskhed. Dog artikuleres denne ækvivalens forskelligt afhængigt af 

nodalpunktet i hegemoniseringsstrategierne, hvorigennem en iagttagelse af coronakrisen som 

krise opstår på forskellige måder. 

 

 

Nationalt fællesskab Elementer i artikulationsfeltet (bilag) 

Eksempler på artikulationer 

Isoleret fra hinanden 
Fællesskaber 
Fælles identitet 
Fælles referenceramme 
Binder os sammen 
Fælles rødder 
Gensyn med fællessangen 
Nationale mærkedage 
Dronningens fødselsdag 
Befrielsesjubelæum 
Philip Faber på DR er blevet fælleseje 
Streaming som aldrig før 
Socialt cement 
Samhørighed 
Fælles kulturelt fundament 
Danskere 
Stolt tradition 
Hvem vi er i dag, og hvem vi er i 
fremtiden 
Guldalderen 
Danske værdier 
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Differens 

Husholdningsregnskaber og finanslove 
Fysisk afstand 
Høre op med at være stat 
Hver for sig hjemme i stuerne 

 

Nationalfællesskabets hegemoniseringsstrategi 1: Kulturarv 
I den første hegemoniseringsstrategi i artikuleringen af kultur som noget, der binder os 

sammen som nationalt fællesskab er kulturarven som moment for fællesskab: “Et land er 

defineret af noget meget mindre entydigt end sine grænser.” (Skotte, 16/5) Det artikulerede 

nationale fællesskab artikuleres som et moment, der ikke defineres ud fra geografiske 

grænser, men derimod ”noget meget mindre entydigt”. I den følgende analyse vil jeg vise, 

hvordan vi kan se kulturarv opstå som kulturens fællesskab. Det undersøges hér, hvordan 

nodalpunktet fællesskab opstår som et historisk moment for fælles identitet.  

Denne hegemoniseringsstrategi opererer med kultur som hvem vi var som 

udgangspunkt for ækvivalenskæden. “Fælles rødder og fælles identitet er med til at samle os 

og det gør os mere rolige og trygge i den verden, vi lever i.” (Mikkelsen, 17/4) For det første 

kan vi i dette citat se en ækvivalens mellem fælles rødder og fælles identitet er derefter kædes 

denne ækvivalens sammen med tryghed, når der sættes op imod krisen, som trussel. Citatet 

er taget ud af denne sammenhæng, hvor krisen inkorporeres i begrebet om fællesskab, ved 

at forstå fællesskab og krise som gensidige effekter:  

 

“Jeg siger bare som samfundsborger, at det, som virkelig binder os sammen i en 

krisetid - og det er en krisetid, vi befinder os i - det er kulturen. Tænk bare på, hvor 

mange der snakker om Anna Ancher lige nu, fordi SMK netop har haft udstilling med 

hende. Eller om Paul Fischer, fordi Københavns Museum har haft ham udstillet.” 

(Mikkelsen, 17/4) 

 

Den tydeligt artikulerede ækvivalente forbindelse mellem “det der binder os sammen” og 

“kultur” er altafgørende i dette citat. Det artikuleres hér, at kultur iagttages som middel for 

fællesskabet og som et værn mod krisen. Der artikuleres derudover en ækvivalens mellem 

individet og samfundsborgeren og gør dermed problematikken om fællesskab som kultur, til 

ækvivalent til samfundet og samfundets fællesskab. Det interessante i denne artikulering er 

dermed i selvfølgeliggørelsen af besøgstallene på museumsudstillinger, som underbyggende 

faktor for ækvivalensen. At besøgstallene artikuleres som en faktor for betydningen af kultur 

for samfundet, skaber en ækvivalens mellem forbrug af institutionaliseret kultur og det 
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fælleskab det opbygger i samfundet. Det vil sige, at der gives betydning til fællesskabet ved 

fællesinteressen i den kultur, der er institutionaliseret. I hegemoniseringsstrategien iagttages 

det derudover, at dansk kunst er ækvivalent til samfundsfællesskab. De kunsthistoriske 

personligheder i artikuleringen referencer til kanoniserede danske kunstnere, der især har 

gjort sig kunstnerisk bemærket ved iscenesættelsen af dansk idyl. Både Anna Ancher og Paul 

Fischer optræder dermed som momenter i hegemoniseringsstrategien ved at refererer til 

vores fælles danske historie, kulturarv og iscenesættelse. I denne hegemoniseringsstrategi 

opstår kultur som nationalt fællesskab i et moment af danskhed som iscenesat af vores 

kunstneriske kanon. Institutionaliseret kultur, fællesskab, danskhed, kunst og kulturkanon er 

momenter, der placerer kulturens samfundsmæssige rolle i den kollektive danske identitet 

som noget historisk og idyllisk, der samler samfundet i en stærk fortælling om de danske 

værdier: “Men vi får syn for de danske værdier. Og det kan godt være, vi kommer til at se, at 

nogle af de danske værdier får en anden resonans. Også i kunsten.” (Ganderup, 24/5) 

Kunsten iagttages som mulighed for at være medie for vores identitet og konditionering af 

værdier. Kulturarven konstrueres som noget, der kan bringes i spil på ny, i nye tider, hvor den 

kan illustrere historiske værdier, der aktualiseres: “Kulturen er det tunge gods, som kan sige 

noget om, hvem vi er i dag, og hvem vi er i fremtiden.” (Hilstrøm, 19/4) På den måde 

konstrueres kulturarven som et medie for iagttagelse af samtiden gennem fortiden, og 

kulturarven tilskrives således betydning ved, at den altid er aktuel på den ene eller den anden 

måde i henhold til dansk identitet. 

 
 

Kriseiagttagelse 
Krisen iagttages af denne hegemoniseringsstrategi som en trussel for fællesskabet, siden den 

iagttager fællesskabet som et værn mod dens indflydelse. Hvordan krisen er en trussel mod 

fællesskabet, kommer derimod til udtryk, ved at den gøres til modstykke mod danskernes 

kollektive identitet og historie. Ligeledes at kulturens fællesskabskraft er konstitueret af 

fortidens kunst, så iagttages krisen gennem fortidens erfaringer:  

 

“Men da Kronprins Christian Frederik, den senere Christian 8, blev gjort bekendt med 

nedskæringer på Kunstakademiets budget, sagde han: »Fattige og elendige er vi; lad 

os nu blive dumme til, saa kan vi gerne høre op med at være en Stat«. 

Genopbygningen af Danmark efter krisen ledte direkte til det, vi kalder ’guldalderen’. 

En periode, hvor København blev en af Europas mest moderne og elegante byer, hvor 

kunstnere, arkitekter, forfattere, filosoffer, videnskabsmænd og forretningsfolk skabte 

værker og viden, der endnu i dag har global betydning.” (Akademiraadet, 16/5) 
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Der refereres i citatet til, hvordan vi som land tidligere har brugt krisen som springbræt ind i 

en lysere fremtid, som vi i dag kender som Guldalderen, den erfaring, der refereres til hér 

momentgører den nuværende coronakrise ved at sætte ækvivalens til guldalderen. Krisen 

tilskrives betydning gennem en iagttagelse af kulturarvens historiefortælling. Guldalderens 

historiefortælling er en beskrivelse af en krises mulighedsrum og ved at skabe ækvivalens 

mellem Guldalderen og coronakrisen, fikseres krisen som en forandringsmulighed, der - hvis 

vi prioriterer kulturen - kan lede Danmark ind i en ny guldalder. Krisen konstrueres således 

ikke som en trussel, men som en mulighed for global storhed. Når guldalderen samtidig sættes 

i ækvivalens til global betydning, så sætter hegemoniseringsstrategien også coronakrisen i et 

mulighedsperspektiv, der fortæller os, at Danmark kan få global betydning gennem vores værn 

om kulturen. Et perspektiv på krisens mulighedsrum, der i den nutidigt globaliserede verden, 

er en strategi, der effektivt trækker fortiden ind i en relevant kontekst. I forrige citat ser vi også 

referencen til den tidligere danske konge Christian 8. som et kulturklenodie med heltestatus. 

I denne hegemoniseringsstrategi fremhæves Christian 8.s udtalelse som et lederskab for 

kulturens placering i samfundet.  

  Helt grundlæggende for denne diskursive position er det fællesskabet der 

konstrueres som modstykke til krisen: “Det er bevidstheden om, at vi har en samhørighed som 

danskere og stå på et fælles kulturelt fundament, der giver os styrke til at komme igennem 

krisen,” (Bøgh, 17/5) Det fælles fundament og samhørigheden som danskere er en styrke og 

det er denne iagttagelse af kulturens evner, der iagttages som middel mod krisens trussel om 

at splitte staten som samhørighed. Krisen konstrueres som et mulighedsrum, men 

udelukkende hvis det fikseres som et nationalt fællesskab, kan det i denne diskursive position 

bringe os ind i en ny guldalder med global betydning. 

 
 

Kulturens rolle - kollektiv identitet som fællesskab 
I det førnævnte citat om guldalderens fremkomst af krise som en spejling af den nuværende 

coronakrise, kan vi få øje for, hvordan kulturens rolle i samfundet artikuleres som nationens 

helhed. I citatet påpeger Christian 8. at krisen gør os rigtig nok fattige, men bliver vi dumme 

er det fordi vi ikke værdsætter kulturens samlingskraft. Således fremlægges Christian 8.s citat 

i hvert fald, når det artikuleres i sammenhæng med argumentet om at værne om kulturens 

værdi for samfundet. Således gøres endnu en kulturhistorisk figur til et heltebillede, som vi 

kan spejle nutidens situation i, samtidig med at der konstrueres et billede af en stat, der går til 

grunde, hvis ikke kulturen anerkendes som det bærende element for samfundet. Kulturen 

konstrueres dermed sådan, at det udgør essensen af staten. 
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  Kulturens rolle i samfundet er, at den samler staten. Gennem en fortælling om 

Danmarks fælles fortid konstrueres der en fælles identitet, der konstituerer den stat vi som 

danskere er en del af. Kanoniseret og institutionaliseret kultur er den sjæl, der giver nationen 

Danmark identitet og det er en fortælling der baserer sig på fortidens erfaringer og ikoner, der 

beskriver vores nutid: “Det, vi kan lære af fortiden, er, at kunsten er en essentiel medspiller, 

når vi skal skabe fremtiden.” (Akademiraadet, 16/5) Således er det kulturens 

samfundsmæssige rolle at være samlingskraft ved fællesskabet i fortidens fortælling, som en 

fælles barndom fuld af kriser og udvikling, der binder nationen sammen. Det er 

ejerskabskraften i fortidsfortællingen om dansk kultur, der samler staten Danmark til én nation 

af danskere. 

 

 

Nationalfællesskabets hegemoniseringsstrategi 2: Kultur er et kulturelt 
fællesskab 
I denne hegemoniseringsstrategi skabes der ækvivalens mellem fællesskab og socialitet, som 

et værn mod den krise, som coronakrisen iagttages som en trussel mod. Dette kan iagttages 

gennem den differens der opstår til social afstand: “Den digitale kultur skaber social kontakt 

på fysisk afstand.” (Drotner, 11/9) De digitale kontaktmetoder anerkendes med en værdi, der 

knytter mennesker sammen, trods den afstand, der må tages højde for under coronakrisens 

trussel for vores fysiske helbred. Med en artikulering af kultur i ækvivalens til sociale 

forbundenhed konstrueres kultur som det moment, der sikrer mennesker og samfundets 

overlevelse gennem krisen: “Kultur er det sociale cement, der er brug for, når vi skal 

genopbygge en postcovid-19-verden.” (Elmelund, 29/1) Ækvivalensen mellem kulturens rolle 

i samfundet og den nødvendighed, der artikuleres, placerer kulturen i samfundet, som en 

nødvendighed for et samfunds funktion. “Jeg siger bare som samfundsborger, at det, som 

virkelig binder os sammen i en krisetid - og det er en krisetid, vi befinder os i - det er kulturen.” 

(Mikkelsen, 17/4) I dette citat iagttages det, at kulturen binder os sammen, ikke kun som 

mennesker, men som samfundsborgere, hvilket konstruerer kulturens samfundsmæssige rolle 

som det element, der skaber forbindelse mellem borgerne i et samfund. Kultur iagttages altså 

som et samfundsmoment og fællesskabet udgøres som den konstruktion vi indgår i som 

danskere. Det indikeres tilmed, at krisen er en trussel mod netop denne forbundenhed som 

danskere, ved at sætte krisetid i differens til samfundets forbundenhed. Krisen iagttages 

dermed gennem momentet social afstand. Social afstand er det perspektiv på krisen, 

hvorigennem samfundsborgeren i denne hegemoniseringsstrategi iagttager sig selv som 

udsat, og hvor kulturen gøres til den funktion, der har evnen til at imødekomme denne trussel, 

så vi som samfund kan bestå i fællesskab som danskere: “befolkningen søgte det kulturelle 



 55 

fællesskab under forårets nedlukning og indså, hvad det har af betydning for os at kunne se 

på kunst, tage på festival, overvære en ballet og så videre.” (Dreyer, 28/11) Det fællesskab, 

der i denne hegemoniseringsstrategi opstår som nodalpunkt artikuleres dermed ud fra 

ækvivalens mellem kulturens rolle og danskernes kulturelle forbundenhed, der igen sættes i 

ækvivalens til kulturarrangementer som festivaller, kunst, ballet og lignende institutionaliseret 

kultur. Nedlukningen af Danmark og dermed nedlukningen af kulturinstitutionerne opstår på 

den måde som krisen for danskernes kulturelle forbundenhed:  

 

“Det er bevidstheden om, at vi har en samhørighed som danskere og stå på et fælles 

kulturelt fundament, der giver os styrke til at komme igennem krisen, og det er 

længslen efter igen at komme ud og høre musik, gå i biografen, se teater, gå på 

kunstudstilling, der igen og igen bliver fremhævet som det største afsavn ved 

nedlukningen af samfundet.” (Bøgh, 17/5) 

 

Det artikuleres i dette citat at et fælles kulturelt fundament er styrke og således gøres 

nodalpunktet om fællesskab til et moment for, hvordan krisen kan vindes ved at stå sammen 

som danskere, gennem kulturelle fællesskaber. At artikulere kulturens samfundsmæssige 

rolle som et fælles kulturelt fundament sætter kulturen i en position som grundsten i et samfund 

og når denne grundsten identificeres som landets kulturinstitutioner, så problematiseres de 

politiske prioriteringer i genåbningerne af landet. Som det fremhæves i ovenstående citat, så 

artikuleres kulturinstitutionernes nedlukning som “det største afsavn” og iagttages af denne 

hegemoniseringsstrategi som den vigtigste grundpille i samfundet i en krisetid, da 

kulturinstitutionerne “giver os styrke til at komme igennem krisen”. 

 

Kriseiagttagelse 

Coronakrisen konstrueres som dét, der splitter et samfund fra hinanden på et socialt plan. 

Hegemoniseringsstratgien iagttager coronakrisen som social afstand og dermed en 

interferens med samfundsborgerens behov for kontakt til samfundets øvrige individer: “I de 

her usikre tider, hvor vi alle bliver isoleret fra hinanden, og hvor vi har brug for fællesskaber, 

er det vigtigt med en fælles identitet og en fælles referenceramme. Og her er kulturen oplagt 

at samles om.” (Mikkelsen, 17/4) Krisen er en trussel på danskernes kulturelle fællesskab som 

resultat af restriktionerne om social afstand og nedlukningen af kulturelle events, hvorigennem 

det iagttages at danskerne finder et fællesskab - et kulturelt fællesskab. Således opstår 

hegemoniseringsstrategiens iagttagelse af krisen som en invasion på danskernes kulturelle 

forbundenhed, der artikuleres som en trussel på ideen om at være kulturelt dansker. 
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Kulturinstitutioner opstår som momenter for denne kulturelle forbundenhed og nedlukningen 

af Danmark opstår som trussel for danskernes kulturelle samhørighed.  

 
 

Kulturens rolle - kulturel forbundenhed 
Som det ovenfor er slået fast, så artikuleres det i denne hegemoniseringsstrategi, ar kulturens 

samfundsmæssige rolle evner at skabe samhørighed for danskerne: “(...) for ligesom under 

alle alvorlige kriser er det også denne gang i høj grad kulturen, der binder danskerne sammen 

og skaber mening i en svær tid.”  (Bøgh, 17/5) Kulturen bliver sat i forbindelse med 

samfundsborgernes fællesskab og nationalfølelse. Ved at lave ækvivalens mellem kultur og 

krisehåndtering for samfundet gøres det dermed også samfundet til et moment, der 

konstitueres af danskere. Danskere der risikerer at miste deres forbindelse til de andre 

danskere, som gennem kulturen opretholdes. Kultur gøres dermed til fælles identitet og 

fællesskab om nationen. Denne ækvivalenskæde om danskerne er kulturelt forbundet som 

national identitet opstår kultur som bindeled mellem danskere og samfundets overlevelse 

gennem sammenhold og fælles kulturel identitet. 

 
 

Nationalt fællesskab som artikuleringstema 
I tematisering af kultur som et nationalt fællesskab ser vi overordnet, hvordan kultur tilskrives 

evnen at samle. I både hegemoniseringsstrategien Kulturarv og Kulturelt fællesskab arbejdes 

der med fællesskab som et nationalt element, det vil sige, hvordan fællesskab omkring 

nationalidentitet tilskrives mening. Det interessante i den sammenhæng er, hvordan de to 

hegemoniseringsstrategier iagttager fælles identitet som en et knudepunkt for kulturel 

nationalisme. Det artikuleres i begge de diskursive positioner, at samhørighed og fællesskab 

er et middel mod krisen som social trussel, fordi krisen netop truer vores fysiske fællesskab 

som opfattet som den institutionelle kultur. Derfor konstruerer begge diskursive positioner en 

strategi for, hvordan “tænkt” fællesskab kan erstatte det fysiske fællesskab som bindende 

kraft. Derved bliver det i den ene diskursive position vores fælles hukommelse og i den anden 

vores behov for at føle os som en flok, der bringes i spil i tematikken om kultur som nationalt 

fællesskab. 

  Kultur konstrueres som et samfundsbidrag ved at binde danskerne sammen 

gennem fælles referencer. Der opstår således en form for nationalisme i dette 

artikuleringstema, der beskriver danskhed ud fra følelsen af forbundethed og fællesskab op i 

mod for eksempel geografiske grænser. Nationalisme er et fælles referencepunkt for de to 
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diskursive positioner, men hvor Kulturarv konstruerer nationalisme som en fortidsstolthed, så 

konstruerer Kultur som et kulturelt fællesskab nationalisme ved gennem reference social 

identitet. På den måde kan vi se en forskel i inklusionen af begrebet danskhed i nationalismen. 

Kulturarv konditionerer danskhed gennem fortid, der kræver en form for dannelse i dansk 

historie for at kunne inkluderes i begrebet om danskhed. Hvorimod Kultur som kulturelt 

fællesskab konstruerer danskhed som et kontemporært fænomen, hvor det at kunne samles 

om samtidige danske kulturreferencer er dansk fællesskab. Det vil sige en reference til det 

Danmark, der iagttages samtidigt med nedlukningen.  

 

Delkonklusion  
Vi kan i en laclausk diskursanalyse af artikulationsfeltet iagttage, at der i debatten om kulturens 

rolle i samfundet under coronakrisens første år, opstår 7 diskursive positioner fordelt i tre 

overordnede tematiseringer. Som følge af analysen kan vi konkludere at der i debatten om 

kulturens samfundsmæssige rolle i Danmark i det første år af coronakrisen opstår syv 

forskellige diskursive positioner, der med hver deres hegemoniseringsstrategi forsøger at 

fiksere kulturens rolle. Ved at iagttage debatten som et artikulationsfelt, kan vi få øje på tre 

overordnede temaer Økonomi, Sikkerhed og Nationalt fællesskab, der på hver sin måde 

fikserer et tematisk omdrejningspunkt for kulturens rolle. Inden for hver af disse tre tematiske 

retninger, finder differente nodalpunkter hvortil der skabes ækvivalens for kulturens rolle i 

samfundet i en krisetid. Grundlæggende kan det iagttages at krise-elementet momentliggøres 

forskelligt, hvilket påvirker, hvordan kulturens samfundsmæssige rolle artikuleres og tilskrives 

mening. Krisen tilskrives således også mening på forskellige måder afhængigt af iagttagelsen 

af krisen og samfundet som momenter. 

  Vi kan i hvert enkelt hegemoniseringsstrategi se, hvordan kulturen spiller 

forskellige samfundsmæssige roller, men det er også tydeligt at se hvordan der udspiller sig 

forskellige egenskaber for kulturen i tematiseringerne. I økonomien kan vi overordnet se, at 

kultur bliver iagttaget som et samfundsprodukt, der skaber en økonomisk værdi for Danmark, 

hvad end det er på individplan, som nation eller sektor, så iagttages det som en praktisk 

samfundstjenestelig funktion ved at funktionsliggører den tomme betegner kultur. I 

sikkerhedstemaet iagttages kultur gennem en forbindelse til sikkerhedsbegrebet som en 

tryghedsfaktor. I den diskursive positionering bliver kulturens samfundsmæssige rolle en 

betegnelse for en tilstand styret efter et begreb om behov. Kultur får tilskrevet en evne til at 

kunne skabe værdi gennem tilstand af sikkerhed enten gennem, hvad det vil sige at være et 
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samfund i en tilstand af sikkerhed, eller hvorvidt det bidrager til individets følelsesmæssige 

tilstand. Temaet omkring det nationale fællesskab arbejder overordnet med en fiksering af 

kulturen, der fungerer som en evne til at samle og skabe identitet. Den tomme betegner bliver 

her ligeledes i den økonomiske tematik en funktion af materiel, der har en evne ud over sin 

æstetiske værdi, men yderligere en samfundsfunktion. Når man sidestiller disse tre tematikker 

gøres det tydeligt at der er langt mellem de forskellige meningstilskrivelser og hvori der kan 

synes endnu længere afstand fra de forskellige hegemoniseringsstrategiske 

betydningstilskrivninger af kulturens rolle i samfundet. 

 



 59 

KAPITEL 4 

 

Diskussion 
I det følgende diskussionsafsnit vil jeg besvare problemformuleringens andet 
forskningsspørgsmål: 

 

Hvilke konstitutive konsekvenser kan det diskuteres, at krisen har for en reartikulering 

af kulturens samfundsmæssige rolle i de diskursive positioner? 

 

Er kultur en nødvendighed eller et privilegie?  

Afhandlingen har en ambition om at lave en samfundsdiagnostik på baggrund af krisens 

indflydelse på debatten om kulturens samfundsmæssige rolle. Hensigten med denne 

diskussion er at løfte abstraktionsniveauet fra analysens iagttagelse af det kommunikative felt 

og diskutere, hvad analysens fund kan sige om det samfund debatten tager udgangspunkt i. 

Dermed at stille mig selv spørgsmålet om, hvad undersøgelsens resultater siger om hvor vi 

står henne i samfundet, og hvad er der på spil.  I analysen får vi tegnet et billede af et 

artikulationsfelt, der bruger krisen som katalysator for, hvordan kulturen instrumentaliseres i 

samfundet. Derfor vil jeg iagttage analysens resultater med krisesemiotik for øje og diskutere, 

hvordan krisen har skabt en reartikulering af kulturens rolle i samfundet. I det følgende afsnit 

vil jeg diskutere nogle af de mest interessante fund jeg har gjort i analysen, i forhold til hvordan 

krisen har været faktor for debattens iagttagelse af kulturen som instrument i samfundet. Jeg 

vil iagttage og diskutere kommunikationen som et kommunikativt felt, hvor jeg træder ind i en 

diskussion om, hvordan de tre tematikker og dertilhørende diskursive positioner konditionere 

kulturen i samfundet og hvilke konstitutive effekter det har. Jeg har i diskussionen valgt at 

fokusere på diskussionen af kultur som økonomi, mentalt helbred og identitet. 

 

 

Kultur er et job - ikke et erhverv 

Når vi kan iagttage den diskursive position omkring kulturens berettigelse som et erhverv i 

tematikkens første hegemoniseringsstrategi Kultur som selvstændigt erhverv, konstrueres 

kultur som branche som et tilskudsfag. I den økonomiske logik kan det iagttages som en 
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differentiering kan det betale sig/kan det ikke betale sig, og hegemoniseringsstrategien 

arbejder som udgangspunkt med teorien om, at samfundet ikke anerkender kultur som et 

økonomisk produktivt fag. Kompleksiteten opstår mellem den politiske strukturering af 

offentlige midler og det produktionsværktøj, der forbrugsliggører kulturen. Argumentet i den 

diskursive position Kultur som selvstændigt erhverv er princippet af den politiske iagttagelse 

af kultur som et bistandsfag, der udelukkende overlever gennem offentlig støtte og dermed 

lægger branchen i kommunikativ benlås. Der opstår nemlig en konflikt i selvstændigheden og 

afhængigheden, selvom den diskursive position forsøger at hegemonisere omkring faktummet 

i at branchen kan stå på egne ben. Således opstår diskursiviteten altså som økonomisk 

værdipolitik, hvor den diskursive position Kultur som selvstændigt erhverv iagttager kultur som 

et økonomisk system, der ikke anerkendes som erhverv og derved bliver værdi-diskrimineret 

i forhold til de erhverv den sammenligner sig med, der er anerkendt for sin økonomiske 

selvstændighed. Det er nemlig en værdi at kultur kan betale sig i det store samfundsbillede. 

Krisens effekt på samfundets økonomiske situation har dertil forstærket billedet af kultur som 

et økonomisk produkt, fordi argumentet er, at efterspørgslen er steget. Når der iagttages en 

sammenhæng mellem krisens konsekvenser for økonomien og efterspørgslen på kultur, så 

konditioneres kulturen som en markedsværdi, der kan betale sig og tilhører derfor det 

økonomiske system. Kultur er i denne iagttagelsessammenhæng altså ikke bare et job, men 

et erhverv inden for et økonomisk system, der er selvopretholdende. Når den diskursive 

position sætter det op på den måde, så kan vi diskutere om krisen har ændret måden vi tænker 

kultur som økonomi på. At krisen har gjort kultur til en efterspørgsel og dermed manifesteret 

sin rolle på markedet. Det kan muligvis være et tegn på, at der er noget, der har ændret sig i 

måden vi opfatter kultur. Måske er kultur ikke noget vi som samfund ikke har råd til, men 

derimod noget vi ikke har råd til ikke at have. Kultur kan vise sig at være en økonomisk 

nødvendighed i det samfund vi er under coronakrisen.  

 

- Den fattige kunstner lever udenfor samfundet 

Den diskursive position om Kulturarbejderen konditionerer individet i kulturbranchen som en 

økonomisk arbejdskraft. Anerkendelse af kunstneren og kulturaktøren som en økonomisk 

ressource giver os et nyt billede på samfundet, hvor spørgsmålet drejer sig om lige 

muligheder, vilkår og socio-økonomisk solidaritet. Kan der være tale om en strukturel 

økonomisk undertrykkelse af en faglighed i vores politiske anerkendelse af kultur som en 

levevej? Der er interessant at problematisere, hvordan den økonomiske logik konstruerer 

medarbejderen som en økonomisk ressource for samfundet, og hvordan det passer med 

kulturarbejderen som økonomisk ressource. Som uddannet, professionel, fuldtidsarbejder 

forventes du i den økonomiske logik at kunne omsætte faglige evner til økonomisk værdi. Det 
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iagttages dog af den diskursive position om Kulturarbejderen, at kunstnerens og 

kulturaktørens arbejdskraft ofte ikke anerkendes som økonomisk værdi på baggrund af en 

kulturel fortælling om den fattige kunstner og kunstens værdi i sig selv. Når denne iagttagede 

myte sættes op imod den økonomiske logik, så kan det diskuteres om denne “myte” bliver et 

paradoks for samfundet. Kan det som samfund betale sig at have specialiserede og offentligt 

uddannede arbejdskraft blive lønnet symbolsk i en velfærdsstat, hvor staten derfor må 

understøtte den fattige kunstner? Der har den konstitutive effekt for kulturarbejderens rolle, at 

deres arbejdskraft opfattes som noget, der udelukkende har symbolsk værdi og derfor ikke 

kan gøre krav på en økonomisk værdi. Det betyder at det betragtes sådan at nogle jobs er 

mere belønningsværdige end andre og segregerer faglig arbejdskraft i økonomisk og social 

ulighed.  

 
 

Kultur som folkesundhed og mentalt helbred 
I Safe space som diskursiv position instrumentaliseres kultur som et værktøj for sikring af 

mentalt velvære. Det instrumentaliseres som et helbredende fænomen, der som værktøj kan 

bidrag over for den krise vi som samfund står overfor. I dette perspektiv er det også interessant 

at stille sig åben overfor muligheden i, at vi i samfundet generelt har åbnet os op for snakken 

om vores mentale helbred. Hvis vi betragter denne problematisering gennem en erkendelse, 

at vi som samfund er begyndt at snakke om stress og angst som et alment folkefænomen, så 

ligger der en mulighed i, at denne åbenhed overfor mental folkesundhed kan have indflydelse 

på, hvordan vi betragter kultur som et værktøj herfor. På den måde kan det diskuteres hvorvidt 

vores begyndende åbenhed overfor generel mental sundhed i samfund, har påvirket hvordan 

kulturens samfundsmæssige rolle bliver iagttaget og dermed konditioneret. Går vi med på den 

præmis, så er der tale om en form for nybrud i vores både at se på samfundet som et fænomen 

for mental velvære og kultur som et fænomen for mental velvære. Hertil kan coronakrisen så 

diskuteres i forhold til dennes rolle i de konstitutive effekter ved at iagttage kultur som et middel 

mod stress og angst, der plager samfundet. I den diskursive position Safe spaces 

hegemoniseringsstrategi tager udgangspunkt i konsekvenserne af coronakrisens 

retningslinjer om isolation og social afstand. Disse restriktioner kan altså forstås som en 

intensivering af det problem, der iagttages i samfundet forinden krisen brød ud - at samfundet 

består af mentalt sårbare individer, der har behov for socialt samvær og genkendelige 

fortællinger om fremtiden. Med den iagttagelse af Safe space-diskursiviteten kan vi altså 

muligvis få et indblik i interessen for kultur som middel til mental velvære i et større 

samfundsperspektiv. En samfundsiagttagelse, der har større konstitutive effekter, end 



 62 

konditioneringen af kulturens samfundsmæssige rolle, men derimod en interesse for at 

inddrage kultur som instrument for samfundets psykiske udfordringer. 

 

Ny-nationalisme  

Med de diskursive positioner Kulturarv og Kulturelt fællesskab kan vi se, hvordan kultur og 

identitet skaber en sammenhængskraft for nationen Danmark. I denne tematik om kultur som 

et nationalt fællesskab er de danske grænser trukket op i en artikulation af kultur som skaber 

af en nation. Danmark defineres ikke af sine geografiske grænser, men af en sortering af 

kulturelle referencer, som bindeled for befolkningen. Kultur opstår altså som symboler i en 

kollektivitet, der er inkluderende overfor individer, der kan genkende og relatere til disse 

symboler.  

Denne ny-nationalistiske retning, som artikuleringstemaet Kultur som 

fællesskab og Kulturarv bærer præg af lægger op til en interessant diskussion om, hvorvidt vi 

som samfund bliver mere eller mindre inkluderende. I det diskursive tema om kulturen som et 

fællesskab og de dertilhørende diskursive positioner, artikuleres der en national identitet, der 

bærer tydeligt præg af danskhed som faktor for fællesskab. Denne nationalidentitetsdefinition 

gør klar forskel på, hvad der betragtes som dansk og ikke-dansk, hvor det som princip er det 

ikke-danske, der er truslen for nationen, fordi nationen er defineret af at være en 

fællesidentitet, og fællesidentitetens er vores redning fra krisen. Fællesskabet arbejder med 

historiske og folkelige kulturreferencer som bindemiddel for fællesskaber, men formår ikke at 

inkludere de fællesskaber, der har fællesskabsdannende referencer til ikke-danske 

kulturfortællinger. Derfor ligger de konstitutive konsekvenser ved at gøre kanoniserede 

danske kulturreferencer til faktor for et nationalt fællesskab, i at de det understøtter den 

politiske fjentliggørelse over for indvandrer, nydanskere og ghettoområder som ikke-danskere. 

Distancen mellem danskhed om en faktor for inklusion kan vise sig at blive større, når vi 

forsøger at lukke vores danske grænser ved de historiske og folkelige kulturreferencer. Og i 

værste fald se udskamning og fjentliggørese overfor kulturer, der ikke passer ind i 

ækvivalensen omkring danskhed som det kulturbidrag, der skal få os samlet gennem krisen. 

Det kan vise sig, at vi står mere splittet i befolkningen på den anden side af coronakrisen. 

 

Spændinger i debatten 

På tværs af både temaer og enkelte diskursive positioner ser vi spændinger i 

kommunikationen omkring kulturens rolle i samfundet. En af de mest iøjefaldende spændinger 

vi kan iagttage på tværs af hegemoniseringsstrategierne, er mellem den diskursive position 
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Kultur som overskud og de resterende diskursive positioner. I Kultur som overskud artikuleres 

kultur som en ikke-nødvendighed for samfundet, hvorimod samtlige af de resterende 

diskursive positioner artikulerer kultur som en nødvendig og uundværlig del af et fungerende 

samfund, hvad end det handler om økonomi, på forskellige måder, mental sundhed eller 

nationalt og kollektivt fællesskab. Det kan diskuteres at flere af de resterende diskursive 

positioner opponerer på netop iagttagelsen af Kultur som et overskud, da denne diskursive 

position forholder sig validerende overfor regeringens iagttagelse af og strategi for kulturens 

rolle i samfundet generelt og under krisen. Disse antagonistiske forhold mellem de diskursive 

positioner gør debatten spændingsfyldt, da de forsøger at hegemonisere ved at ekskludere 

hinandens rationaler. 

  Yderligere kan vi i debatten se spændinger mellem temaernes måder at 

instrumentalisere kulturens rolle i samfundet. At den på den ene side er et værktøj for mental 

velvære og på den anden side økonomi, skaber ikke kun en uoverensstemmelse i forhold til 

iagttagelsen af nødvendigheden for samfundet, men at der derudover også opstår et 

spændingsforhold i de konstitutive konsekvenser for temaerne. På den ene side er kulturen af 

en del af samfundets kapitalistiske vækst og på den anden side en del af individernes mentale 

overbelastning, der kunne argumenteres for, at havde rødder i kapitalistisk kultur, hvor flugten 

fra den effektiviserede hverdag netop er der, hvor kulturen berettiger sin plads. 

 

Fra nice to til need to 

I denne diskussion af en krisesemiotisk betragtning af analysens resultater, så er det mest 

iøjnefaldende resultat, at kulturens rolle i samfundet kan ses artikuleret som en nødvendighed 

for samfundets opretholdelse i en krise i alle de diskursive positioner på ær Kulturen som 

overskud. Om det drejer sig om vores mentale helbred, økonomiske vækst og nationale 

sammenhold, så sker der gennem en intensivering af iagttagelsen af kulturens bidrag til 

samfundet i en krise, en form for reartikulering af kulturens rolle i og for samfundet. Krisen 

artikuleres med to sider, en trussel og et mulighedsrum, og måske opstår der nogle åbninger 

for kulturens rolle i samfundet, når intensiveringen gennem krisen får os til at inkorporere den 

i iagttagelsen af kulturen som et bidrag. Med krisen som udgangspunkt i artikuleringsfeltets 

iagttagelse af kultur, så kan vi se et skift i fikseringen af kultur som samfundsfænomen. 

Artikuleringsfeltet kan generelt siges at have et udgangspunkt for debatten i, at skulle forsvare 

kulturen på grund af konstitutive konsekvenser for sociale restriktioner og prioritering af 

hjælpepakker. Der falder generelt set et særligt fokus på, at krisen har haft den betydning, at 

vi er nødt til at forholde os til kulturens som en samfundsnødvendighed, hvor vi som samfund 

måske ikke længere har råd eller moral til at lade være. Vi kan altså i diskussionen af krisens 
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betydning for debatten iagttage, at krisen særligt har været bemærkelsesværdig for måden vi 

iagttager kulturens samfundsmæssige rolle som en økonomisk værdi, fordi der er sket en 

forandring fra at forstå branchen og kulturarbejderen som nice to have til at være need to 

have. Krisen har både en nedbrydende effekt i forhold til nationens økonomi, vores helbred 

og vores kollektive sammenhængskraft, men krisen opstår også som et mulighedsrum for at 

artikulere kulturen som et middel mod en trussel. 
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KAPITEL 5 
 
 
 

Perspektiverende intervention 
Fordi denne afhandling ikke udspringer fra en problemstilling i en organisation, eller er opstillet 

som en type bestillingsopgave, så må jeg på baggrund af opgavens afsæt opstille en præmis, 

hvorfra jeg kan afgrænse et perspektiv for aktualisering af strategisk kommunikation. I dette 

afsnit vil jeg besvare problemformuleringens sidste forskningsspørgsmål: 

 

Hvordan kan denne reartikulering af kulturens samfundsmæssige rolle aktualiseres i 

strategisk kommunikation som en perspektiverende intervention? 

 

Denne perspektiverende intervention arbejder ud fra en 1. ordens intervenerende praksis 

forstået på den måde, at den arbejder med visioner som kommunikativ strategi.1 

Afhandlingens undersøgelse udspringer af den offentlige debat og kan derfor argumenteres 

for at være et udtryk for demokratisk ytringsfrihed. Dette medie er i sig selv ikke en type 

kommunikation, jeg ønsker at intervenere på, men vil derimod opstille en præmis for, hvordan 

en organisation, på en relevant måde kunne anvende den viden om artikulationsfeltet om 

kulturens rolle i samfundet under coronakrisen aktivt.  

I den perspektiverende intervention vil jeg opstille et tænkt eksempel på en 

aktualisering af undersøgelsens fund som en måde at perspektivere resultaterne i en situation, 

hvor en intervention kunne gøre sig gældende. Det vil sige at ambitionen med denne 

interventionsform, er at pragmatisere analysen og diskussionen, og ud fra dét komme med et 

bud på, hvordan denne nye viden om den offentlige debats reartikulering af kulturens 

samfundsmæssige rolle og krisens betydning, kan perspektiveres i strategisk kommunikation. 

Jeg stiller således mig selv spøgsmålet, hvordan kommer vi videre herfra? Ud fra et 

perspektiv, hvorfra analysens fund kunne gøre sig relevante. 

 

Solidariske arbejdsvilkår for kulturarbejderen 
I denne perspektiverende intervention vil jeg argumentere for, hvordan denne undersøgelse 

kan blive grundlag for fagforeningernes strategisk kommunikation om kunstneres og kreative 

 
1 Visioner som kommunikativ interventionsstrategi, 1. orden – Som beskrevet af Niels Thygesen 
(Ledelse, politik og filosofi, CBS) i faget Refleksiv Intervention og Kommunikation, forår 2020, s. 4. 
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arbejderes socio-økonomiske vilkår på arbejdsmarkedet under en socialdemokratisk regering. 

Det er en perspektivering af, hvordan artikulationsfeltet diskursive positioner kunne sættes i 

et pragmatisk perspektiv. 

Isolerer vi problematikken fra den diskursive position Kulturarbejderen om 

den ulønnede kunstner, der arbejder fuldtid for ingen eller symbolsk betaling, på baggrund af 

et argument om, at kunst bærer lønnen i sig selv, eller at der arbejdes med et princip om ikke 

at betale kunstnere, så giver det anledning til at problematisere, hvordan vi vurderer 

arbejdskrafts belønningsværdighed som et politisk problem. En problematisering, der særligt 

er interessant at belyse i en socialdemokratisk regering, hvis værdipolitik traditionelt har været 

at holde hånden under de svageste i samfundet (Socialdemokratiet: partiet, 2021). Derfor vil 

denne intervention sætter afhandlingens analyse i perspektiv til en strategisk kommunikation 

for fagforeningerne, i en kamp om bedre vilkår for kulturarbejderen i samfundet.  

Fagforeningernes organiserede arbejde omkring politiske og økonomiske 

arbejdsvilkår på arbejdsmarkedet, er et interessant perspektiv at problematisere den 

diskursive position om Kulturarbejderen i, fordi Kulturarbejderens hegemoniseringsstrategi er 

at råbe op om de uretfærdige og ulige økonomiske vilkår, der er i kulturbranchen på baggrund 

af de politiske strukturer omkring kultur som et tilskudserhverv. At sætte denne 

problematisering op imod den politiske samtid, hvor 2020-2021’s krisesamfund ledes af en 

socialdemokratisk regering, så kan det iagttages således, at der enten opstår et paradoks i 

selektionen af hvilke økonomisk udsatte branchers vilkår der varetages, eller en mulig konflikt 

i, hvordan kulturbranchen betragtes som en nødvendig branche for samfundet.  

Dette er et bud på en strategiens kommunikation for fagforeninger som en 

intervention på regerings kulturpolitik. Incitamentet for denne intervention er både at 

perspektivere hvorledes en af de diskursive positioner fremanalyseret i undersøgelsen af 

kulturdebattens artikulationsfelt kan aktualiseres som en intervention, samtidig med at det kan 

iagttages som en nødvendig intervention på baggrund af den reartikulering af kulturens 

nødvendighed for samfundet. Således bliver denne perspektiverende intervention et bud på, 

hvordan krisen kan ad omveje kan ændre vores politiske virkelighed. 

 

Socialdemokratiets selektive solidaritet - strategisk kommunikation 
Som en mulig strategisk kommunikation kunne man som fagforening fokusere sin 

kommunikation på, hvordan håndteringen af kultursektorens økonomiske vilkår under 

coronakrisen har tydeliggjort deres egentlige værdipolitik omkring arbejdsmarkedet. Denne 

strategiske kommunikation har til formål at varetage kultursektorens arbejdsmarkedsvilkår og 

dermed bringe branchens interesser på lige fod med øvrige erhverv, som baseret på den 

diskursive position, Kulturarbejders hegemoniseringsstrategi. Hvor argumentet om 
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regeringens nedprioritering af kulturlivets økonomiske overlevelse har resulteret i, at flere 

kulturarbejdere har mistet deres levegrundlag, og står derfor uden økonomisk indtægt. At 

regeringens kulturminister dertil kommenterer, at Kulturministeriet ikke er et erhvervs- og 

beskæftigelsesministerium bekræfter, at de ikke ser kulturbranchen som en arbejdsplads. Dog 

resulterer krisen i, at flere ansatte i kulturbranchen mister deres levegrundlag, der i forvejen 

var en presset indkomst. Derfor kan det argumenteres at den socialdemokratiske regering 

ikke varetager interesse for kulturarbejdernes levevilkår, der tyder på en værdipolitik om 

arbejdsmarkedet, der beror sig på en selektiv solidaritet. 

 Det er således en strategisk kommunikation om, hvordan krisen har 

forstærket konsekvenserne for kulturbranchens markedsvilkår, og hvordan regeringens 

strategi for håndteringen heraf, har vist sig paradoksal i deres værdipolitik om lige og trygge 

muligheder, for alle (Socialdemokratiet: partiet, 2021). Til det argument i den strategiske 

kommunikation, kan det problematiseres, hvordan den kreative klasse ikke antages som en 

arbejderklasse, men derimod en privilegeret gruppe mennesker. En problematisering af denne 

iagttagelse kan for en fagforenings strategiske kommunikation tilmed udfordre 

kommunikationsspændingen omkring kultur som et hobbyarbejde og kultur som et 

levegrundlag. 

Dette er et strategisk valg for en fagforening, der tilmed understøtter 

fagforeningens placering i samfundet, som en del af den socialdemokratiske velfærdsmodel 

(Socialdemokratiet: velfærd, 2021). Da det som fagforening netop er målet at kæmpe for de 

politiske vilkår for arbejdsmarkedet og dette princip er en del af den socialdemokratisk 

velfærdsagenda, så understøttes budskabet om solidaritet med den kreative klasse som 

arbejderklasse på baggrund af deres politiske og økonomiske vilkår. 
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KAPITEL 6 

 

Konklusion 
 
I denne endelige konklusion vil jeg fremlægge analysens, diskussionens og den 

perspektiverende interventions resultater sat op mod problemformuleringen:  

 

Hvordan kan den intensiverede politiske debat om kulturpolitikkens samfundsmæssige 

rolle i Danmark under coronakrisen 2020-21 identificeres i forskellige diskursive 

positioner i det politiske artikulationsfelt, og hvilke konstitutive konsekvenser har det 

for vores forståelse af kultur som en funktion i samfundet i en krise? 

 

Med en laclausk diskursanalytisk tilgang til den offentlige debat om kulturens 

samfundsmæssige rolle under coronakrisens første år som artikulationsfelt, kan iagttage syv 

hegemoniseringsstrategier arbejde med at tilskrive mening fordelt under tre overordnede 

tematiske retninger; økonomi, sikkerhed og nationalt fællesskab. I artikulationsfeltet gør 

økonomi, sikkerhed og nationalt fællesskab sig gældende for, hvordan kulturens 

samfundsmæssige rolle iagttages som en del af, og bidrag til, samfundet under coronakrisen. 

Økonomien fikserer kultur som en kapitalistisk struktur, der hegemoniserer forskelligt ved at 

koncentrere problemet omkring branchens økonomiske afhængighed af statens tilskud, 

kulturarbejderne som en underkendt arbejderklasse med usolidariske arbejdsmarkedsvilkår 

og kulturen som det fundament, som det resterende samfund og dertil økonomi er baseret på. 

Sikkerheden fikserer kulturen som sundhedsforanstaltning på to måder: Kultur som overskud 

iagttager kulturen som et privilegie i samfundet, der opstår, når samfundet kan konstateres 

som sundt på øvrige parametre – det vil sige at kultur er en selvrealisering i relation til 

Mashlows behovspyramide. Den anden sikkerhedsdiskursivitet er kulturen som et mentalt og 

emotionelt tilflugtssted, der fikserer kulturen som en sundhedsforanstaltning i samfundet. Som 

nationalt fællesskab opstår kulturen som et bindeled for nationalt sammenhold. Dette 

sammenhold konstitueres i den ene hegemoniseringsstrategi som kollektiv hukommelse som 

identitetsskaber gennem kulturarv som kulturens rolle i samfundet, og i den anden fikseres 

kulturen i samfundet som det fællesskab der skabes omkring sociale begivenheder. 

  Disse syv diskursive positioner formår på hver sin måde at definere kulturens 

bidrag til en krise. Men hvor der på tværs af positionerne kan iagttages spændinger og 

antagonisme, så kan vi overordnet set iagttage en generel reartikulering af kulturens rolle i 
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samfundet som en uundgåelig del af krisehåndteringen. Kulturens samfundsmæssige rolle 

kan iagttages som værende et instrument mod krisen ved at være et løsningsværktøj på 

forskellige måder. Reartikuleringen af kulturens samfundsmæssige rolle kan på den måde 

iagttages som værende et need to have, frem for et nice to have i samfundet, da det er et 

effektivt middel i krisehåndteringen.  

  Med denne erkendelse kan kontingensen for de diskursive positioner 

aktualiseres i intervention. Med udgangspunkt i den diskursive position Kulturarbejderen kan 

reartikuleringen af kulturens rolle som en nødvendighed strategisk anvendes som et 

kommunikativt værktøj i kampen om lige vilkår på arbejdsmarkedet med coronakrisens 

konsekvenser for kulturbranchen som principielt udgangspunkt. Dette perspektiv på strategisk 

kommunikation for analysens resultater kan dermed intervenere på de politiske strukturer ved 

at værdilade kulturmedarbejderen som en socio-økonimisk udsat borger, der strider mod den 

socialdemokratiske regerings værdier om lige muligheder for alle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 70 

Litteratur 
 

● Andersen, N. Å. (1999) Diskursive analysestrategier. København: Nyt fra 

samfundsvidenskaberne 

● Andersen, N. Å. (2019) Kapitel 4 Blæsten kan man ikke få at se - form og medie som 

analytik. Form og Medie. København: Nyt fra samfundsvidenskaberne (s. 81-131) 

● Dreyer Hansen, A. (2003) Diskursteori – konstruktivisme og negativitet I: 

Konstruktive bidrag: om teori og metode i konstruktivistisk videnskab. Frederiksberg: 

Roskilde Universitetsforlag. (side 35-65) 

● Dreyer Hansen, A. (2005) Diskursteori – postmarxistisk hegemonianalyse hos Laclau 

I: Poststrukturalistiske analysestrategier. Esmark, A., Bagge Laustsen, C. & 

Andersen, N. Å. (red.) Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag (side 177-197) 

● Dreyer Hansen, A. (2013). Diskursteori i et videnskabsteoretisk perspektiv I: 

Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne: På tværs af fagkulturer og paradigmer. 

Fuglsang, L., Bitsch Olsen, P. & Rasborg K. (red.), Frederiksberg: Samfundslitteratur 

(side 439-466) 

● Fjord Jensen, J. (1999) Det dobbelte kulturbegreb I: Tomrum – efter det 

postmoderne. (1. udgave) Århus: Klim (side 37-59) 

● Infomedia. Lokaliseret den 12/3-2021 på: Infomedia.dk. 

● Jacobsen, M. H., Lippert-Rasmussen, K. & Nedergaard, P. (2015) kap. 9: 

Socialkonstruktivisme i Videnskabsteori - i statskundskab, sociologi og forvaltning. (3. 

Udgave, 1. oplag) Danmark: Hans Reitzels Forlag, (side 325-364) 

● Koda (2021) Ny europæisk undersøgelse fra EY viser, at de kulturelle og kreative 

industrier er en sværvægter i europæisk økonomi, og gør regnestykket op før og efter 

corona. Lokalliseret 14/5-2021 på: https://www.koda.dk/om-koda/nyheder/ny-

undersogelse-opgor-vaerdien-af-europas-kulturelle-og-kreative-industrier-for-og-

efter-corona 

● Kulturministeriet (2020) Kulturministeriets historie. Lokaliseret 14/5-2021 på: 

https://kum.dk/ministeriet/oprettelse-og-ressort/ministeriets-historie 

● Laclau, E. (2007) [1996]. Kap. 3: Why does empty signifiers matter?. I: 

Emancipation(s) Laclau, E.  (2. Udgivelse) London: Verso (s. 36-46) 

● Laclau, E. & Mouffe, C. (2001) [1985] Hegemony and Social Strategy - Towards a 

Radical Democratic Politics. 2. Udgave London/New York: Verso 

● Laclau, E. & Mouffe, C. (2002) Det Radikale Demokrati: Diskursteoriens politiske 

perspektiv. Roskilde Universitetsforlag. Frederiksberg 



 71 

● Medie- og kommunikationsleksikon (2021) Redundans. Lokaliseret den 14/5-2021 på: 

https://medieogkommunikationsleksikon.dk/redundans/ 

● Socialdemokratiet (2021) Partiets historie. Lokaliseret den 14/5-2021 på: 

https://www.socialdemokratiet.dk/da/partiet/partiets-historie/ 

● Socialdemokratiet (2021) Velfærd. Lokaliseret den 14/5-2021 på: 

https://www.socialdemokratiet.dk/da/politik/velfaerd/ 

● Statens Kunstfond (2021, 4/3) Årsberetning 2020. Lokaliseret den 5/3-2021 på: 

https://www.facebook.com/kunstfond/videos/922978428449910  

● Torfing, J. (1999). New theories of discourse: La- clau, Mouffe and Žižek. Oxford: 

Blackwell Publichers 

● Tænketanken Europa (2021) Tidsllinje over coronakrisen: Hvad skete der og hvornår?. 

Lokaliseret 14/5-2021 på: http://thinkeuropa.dk/politik/tidslinje-over-coronakrisen-

hvad-skete-der-og-hvornaar 

● Vedby Rasmussen, M. (2020) Krisesamfundet. København: Information 

● Winther Jørgensen, M. & Phillips, M. (1999): Diskursanalyse som teori og metode. 

Frederiksberg, Roskilde Universitetsforlag 

 

Empiri 

• Akademiraadet (2020, 16/5) Coronakrisen kan blive starten på en ny guldalder 

[Debat]. Politiken. S. 4 

• Almberg, S. I. (2020, 30/4) Endelig har DR opdaget, at landet er i krise. Eller har 

man? [3. sektion]. Berlingske. S. 5 

• Aspegren, A. (2020, 27/3) Danmark skal lære af Italien og bruge kulturen til at samle 

os i krisetiden [Debat]. Information. S. 20-21 

• Borup, B. (2020, 26/3) >>Jeg ville opfatte det som upassende, hvis jeg stod og talte 

om kultur lige nu<< [3. sektion]. Berlingske. s. 6 

• Borup, B. (2020, 31/3) Flertal vil flytte forhandlinger om hjælp til kulturen væk fra Joy 

Mogensen [3. sektion]. Berlingske. S. 2-3 

• Bøgh, N. (2020, 17/5) Kulturen får os gennem krisen – alligevel kommer den igen-

igen bag i køen [3. sektion, Opinion] Berlingske. s. 35 

• Dannemand, H. (2020, 11/9) Nyt netværk skal lave lobbyarbejde for kulturlivet [3. 

sektion] Berlingske. S. 4-5 

• Dreyer, P. (2020, 28/11) Københavns kulturborgmester: >>Vi har ikke ret meget, hvis 

ikke vi har kulturen<< [4. sektion]. Berlingske. S. 12-15 



 72 

• Drotner, K. (2020, 11/9) Kultur er også kritisk infrastruktur [Debat]. Politiken. S. 5-6 

• Ekstra Bladet, leder (2020, 7/5) Hva’ med kulturen? [Ekstra Bladet mener]. Ekstra 

Bladet. Lokaliseret den 14/5-2020 på: https://ekstrabladet.dk/nyheder/lederen/hva-

med-kulturen/8114949 

• Elmelund, R. (2020, 6/7) Joy Mogensen advarer kulturlivet mod at tro, at hendes 

ministerium er en slags erhvervsministerium [Kultur]. Information. S. 12-15 

• Elmelund, R. (2020, 11/12) Kulturens på finansloven!. Information. S. 3 

• Elmelund, R. (2020, 16/5) Genåbningen vidner om en regering, der ikke rigtig tror på 

kulturen [Kultur]. Information. S. 15 

• Elmelund, R. (2021, 29/1) Kulturens Krise. Information. S. 3 

• Elmelund, R., Franceschi, S. & Nielsen, J. S. (2021, 11/3) >>Vi har stadig et 

kulturministerium, der ikke forstår den virkelighed, de mennesker, det skal kæmpe 

for, lever i<< [Fokus]. Information. S. 12-13 

• Ganderup, M. B. (2020, 24/5) >>Politikerne prøver at tage en folkelighed på sig, som 

er dummere, end den er<< [3. sektion]. Berlingske. S. 4-7 

• Ganderup, M. B. & Dreyer, P. (2020, 29/12) Kulturlivet om Joy Mogensens politiske 

2020: Handlingslammet og tonedøv [3. sektion]. Berlingske. S. 6-8 

• Hansen, S. (2020, 29/10) Kulturlivet ser millionhjælp som en længe ventet 

anerkendelse af kulturens betydning [3. sektion]. Berlingske. S. 2 

• Herskind, I. (2020, 16/5) Ny stor hjælpepakke stiller langtfra partier tilfreds [Kultur]. 

Politiken. S. 3 

• Hesseldahl, M. (2020, 1/4) Kulturen er fundamentet for både vores politik og økonomi 

[3. sektion]. Berlingske. S. 2 

• Hilstrøm, C. (2020, 19/4) Kulturen er det tunge gods, der afslører, hvem vi er og 

bliver til [Aok]. Berlingske. 

• Information, leder (2020, 17/3) Hjælp kulturen gennem krisen. Information. S. 2 

• Jacobsen Damm, S. (2020, 13/10) >>Vi skal ikke blive fristet af hævngudinderne, 

som sweet talker os<< [3. sektion] Berlingske. S. 6-8 

• Jacobsen Damm, S. (2021, 28/2) >> Det er ikke cool at være intellektuel i 

Danmark<< [2. sektion] Berlingske. S. 3 

• Kjær, B. (2021, 26/1) Ny rapport: Kulturen er lige så coronaramt som flybranchen 

[Kultur]. Politiken. S. 3 

• Lidell, A. (2021, 10/2) Her er 13 bud til at genstarte kulturen [Debat]. Information. S. 

17 

• Lindberg, K. & Jacobsen Damm, S. (2020, 11/5) >>Det haster med at få 

Socialdemokratiet til at tage stilling til kulturen<< [Aok]. Berlingske. 



 73 

• Madsen, S. A. (2020, 4/5) Netop denne sommer er der mere end nogensinde brug 

for revyernes satiriske greb på tingenes tilstand [Debat]. Politiken. 

• Makker, L. (2020, 3/4) Farvel til Socialdemokratiet som kulturens vogter [3. sektion]. 

Berlingske. S. 2 

• Mikkelsen, B. (2020, 27/4) Kulturen fortjener en stærk erhvervspolitisk stemme 

[Opinion]. Berlingske. S. 22 

• Olsen, J. S. (2020, 22/8) En socialdemokratisk fuckfinger til kulturen [4. sektion]. 

Berlingske. S. 9 

• Olsen, J. S. (2020, 26/3) Mens Danmark gik ned, gik Kulturministeriet i stå [3. 

sektion]. Berlingske. S. 7 

• Olsen, J. S. (2020, 27/3) >>Hun er den eneste minister, som smider sit resortområde 

ud foran bussen<< [3. sektion]. Berlingske. S. 7 

• Skotte, K. (2020, 16/5) Kulturlivets nye (u)virkelighed [Kultur]. Politiken. S. 2 

• Skov, H. (2020, 31/3) Kulturen bløder [Nationen!]. Ekstra Bladet. S. 16 

• Sørensen, R. B. (2020, 17/4) Brian Mikkelsen: Træk kulturoplevelser fra i skat, og lad 

kulturen være ’top of mind’ hos alle beslutningstagere [Kultur]. Information. S. 18-19 

• Talbro Poulsen, J. (2020, 12/12) Det, der ikke kan forklares, kan ikke forsvares [Aok] 

Berlingske. 

• Yde, K. H. (2020, 29/3) Kultur i en uvis nutid [Leder]. Information. 

 

 

Bilag 
- Artikulationsfelt: Citater fra den offentlige debat sorteret i temaer. 13 sider 


