
SKUGGUTREDNINGEN, eller den alternativa
kulturutredningen, är på samma gång ett
öppet brev till allmänheten och till den
pågående Kulturutredningen.

I snart ett och ett halvt år har regeringens
kulturutredning, som är en enskild myndig-
het, ägnat sig åt att se över kulturpolitikens
inriktning och arbetsformer för att lämna
förslag till förändringar. I början av februari
ska den vara färdig. Den gamla Kultur-
utredningen är från 1974 och kallades när
det nya arbetet beslutades för ”föråldrad”.
Kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth,
m, talade då om teknikutveckling, utbild-
ningsnivå, globalisering och invandring,
men mindre om ett politiskt paradigmskifte
genom alliansens fokus på att dra ner statligt
stöd och inflytande. 

Regeringens beslut från den 28 juni 2007
lyder: ”En kommitté skall se över kulturpo-
litiken, dess inriktning och arbetsformer
och lämna förslag om de förändringar som
följer av kommitténs överväganden”. Alli-
ansregeringen har inte uttalat sig om värde
eller innehåll, inte diskuterat varför, eller
ens konstaterat att staten ska lägga vikt vid
ett kulturpolitiskt intresse, stöd eller ansvar.
Men att förändringar är önskvärda finns
inga tvivel om.

MÅLET FÖR DEN nya kulturutredningen är allt-
så inte minst att utreda hur kulturen i Sveri-
ge ska kunna försvara sig själv ekonomiskt.
Den politiskt-strukturella referensgruppen
finns i riksdagen; alla riksdagspartier deltar
och sammanträder regelbundet med kultur-
utredningsgruppen. Det finns också refe-
rensgrupper i ”branschen” som deltar i
arbetet; här finns Förvaltningsgruppen med
(höga) representanter för bland andra
Nationalmuseum, Svenska filminstitutet,
Statens konstråd och Riksantikvarieämbe-
tet; Bild- och formgruppen där bland andra
Nationalmuseum och Konstnärernas Riks-
organisation (KRO) är representerade; Lit-
teraturgruppen med enskilda författare och

folk från Dramatikerförbundet; Musik- och
scengruppen samt referensgruppen för
högre utbildning med rektorer för
Teaterhögskolan, Konstfack, Danshög-
skolan med flera. Dessa ska bistå med ”sak-
kunskap”.

I Kulturutredningens arbetsbeskrivning
ingår också att man träffar ett stort antal
grupper och enskilda kulturutövare i hela
landet i dialog kring framtidens kulturmål
och -medel. Dessa är dock inte namngivna
och intrycket är att det är mer spontana
möten, och inte heller regelbundna eller ens
återkommande.

Utredningen är ”självständigt ansvarig”
för sitt slutbetänkande. Dock ger uppdraget

från regeringen några fingervisningar om
att det finns önskvärda slutsatser man vill ha
framtagna. Ett direktiv är att utredningen
ska komma med förslag till förändringar
som gäller ”förutsättningarna för att bredda
ansvaret för kulturverksamheter i samhället
hos både offentliga organ och enskilda aktö-
rer”. Man är med andra ord intresserad av
hur sponsring och privatfinansiering av kul-
turen kan utvecklas. Generella önskemål om
att öppna upp för andra (privata) ekonomis-
ka krafter och att strama åt statens åtagan-
den är inte svåra att spåra i utredningens
uppdrag. Lena Adelsohn-Liljeroth har
understrukit att man vill samarbeta för att
alla aktörer och åsikter ”ska vara med”, och
antyder att uppdraget inte skulle vara parti-
politiskt, men kulturutskottets ordförande

Maktens 
I förra veckan var det målgång för den så kallade
Skuggutredningen, den långa listan var klar att lämnas
till Kulturutredningen. Och, inte minst, visas upp för
allmänheten. Genom maratonläsningar presenterades
dokumentet på scener runt om i landet.
AV JOSEPHINE ASKEGÅRD

Se och njut
På fredag är det premiär på en av
de märkvärdigaste filmer som
gjorts i Sverige på mycket mycket
länge, säg 1970 (En kärlekshistoria)
eller 1998 (Fucking Åmål). 

Ruben Östlunds De ofrivilliga är
en episodfilm om det svenska: tra-
ditionerna, släkten, gruppen, musi-
ken, sexet, våldet, rädslan, kärle-
ken, omsorgen, skolan, vädret,
födelsedagen, gänget. Och mitt i

alltihop individen, som känner och
krånglar och försöker trivas och
anpassa sig. Med föga framgång.
Detta är en film som man vill
lämna redan under förtexterna,
men den som stannar kvar får en
upplevelse som går utanför det
mesta. En mer uppenbar kandidat
till Guldbagge som bästa film är
svårt att tänka sig. Fem historier
om mod, moral och civilkurage
och faktiskt en mycket njutbar
filmupplevelse. JA

Finbesök
En av arabvärldens stora, Wael
Kfoury, gästade i helgen Stock-
holm. Efter flera andra uppträdan-
den, bland annat med orientalisk
dans, kom till slut Wael Kfoury ut
på scenen vid halvtolvtiden på
kvällen. Stämningen nådde aldrig
de allra högsta höjderna, kanske
för att Solnahallen inte riktigt läm-
par sig för konserter av den här
typen. Ändå var det mycket kärlek,

allsång och dans, under det två
timmar långa framträdandet. Inte
minst till tonerna av en av hans
mest älskade låtar, Bahebbak ana
akteer. BF
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”Nu möts vi på 
det virtuella torget
för skvaller, skratt 
och offentliga 
avrättningar.”
Mediedebattören Alexandra Pascalidou
rekommenderar hämnd genom uthäng-
ning på nätet i Metro i tisdags.

DET BLEV TYDLIGEN publikrekord på
årets Socialistiskt forum på ABF i Stock-
holm och inte minst kändes det som
om finanskrisen slungade tusenden till
lokalen – för min del kändes det lät-
tare än någonsin att prata om ekono-
misk makt på ett av seminarierna. Men
hur är det med den litterära makten?
Jag klev direkt från en svettig sal där
jag och Ali Esbati snackat om just
finanskrisen till en annan lika svettig
sal där frågan gällde någonting ännu
starkare, nämligen klasshat.

OCH DÄR KOM en glad överraskning.
Poeten och dramatikern Johan Jönson,
som nyss fick Aftonbladets litteratur-

pris, äntrade talarstolen och lade på ett
underligt lågmält men ändå genom-
trängande sätt ut texten om det klass-
hat han ofta känt. I stort sett hela livet
har han har jobbat med vanliga jobb, i
vården och på industrier, så han visste
vad han talade om. Jag hade precis läst
hans senaste diktsamling, en åtta-
hundrasidig tegelsten, och blivit både
djupt imponerad och samtidigt irrite-
rad: Varför ska denne smått geniale
poet till varje pris göra så mycket dys-
ter svårsmält filosofi av sina erfaren-
heter? Här finns berättelserna, iaktta-
gelserna från ett långt arbetsliv, från
underordning och vanmakt och ilska –
men varför då stöta bort så många
läsare genom att hänga upp texterna i
det där förbannade filosofiska fikon-
språket med ord som katekres, aleato-
risk, annihileringspraktiker eller post-
politik? Teori är bra, så är det. Men
radikal teori i skönlitteratur kan vara

direkt kontraproduktiv: Den reser ofta
milshöga trösklar mot just de männis-
kor som radikalen själv djupast är soli-
darisk med. Så när Johan Jönson öpp-
nade munnen och började tala i det
knökfulla rummet hade jag fruktat en
man som skulle låta halvt obegriplig
och mumlande.

Vad jag i stället fick höra var en
människa som var skarp, humoristisk,
hatisk, cynisk, klar och lugn. Bara hans
förkastelsedom över moderatstaden
Stockholm – som det i hans bok ”blåser
dödande genom” - var direkt befri-
ande att höra.

FAKTUM ÄR ATT hans röst satt kvar i mig
när jag flera timmar senare satt på ett
podium och pratade om stadspolitik.
Johan Jönsons poetiska-kritiska under-
ifrånblick på Stockholm (vad jag menar
är: arbetarblick) sipprade liksom in i
allt jag tänkte – och när jag kom hem
satte jag mig ner och knackade ner ett
långt aktstycke som gick ut på att
Stockholms innerstad är förlorad ter-
räng och att det är dags för all vänster
att lämna stan och bygga nya centra
utanför tullarna. Jag förnam helt
enkelt litteraturens makt, i form av
Johan Jönsons röst och hans diktbok,
som förresten heter Efter arbets-
schema.

Där skriver han på ett ställe: ”Jag
vill att detta, den här volymen, ska
vara, ska uttrycka, ska producera en
arbetarsubjektivitet. […] Varför? Därför
att det är någonting förnekat, någon-
ting förstummat, men ändå spöklikt
speglingsobjekt för förakt, för refor-
mer, för revolutioner, för utplånings-
fantasier…”.

”Radikal teori i skön-
litteratur kan vara direkt
kontraproduktiv: Den
reser ofta höga trösklar
mot just de människor
som radikalen själv djup-
ast är solidarisk med.”

Arbetarens röst

KULTUR-
KRÖNIKA
Göran Greider
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Den värmländske konst-

nären Lars Lerins
utställning på Valdemars-

udde i Stockholm gjorde mig lycklig. Vad är det

med akvareller som gör att livet plötsligt känns

meningsfullt? Kanske vattenfärgerna som aldrig

går att helt kontrollera – de går sina egna vägar

i ljuset och med konstnären som övervakare.

KULTUR-
TIPSET!

”Generella önskemål om
att öppna upp för andra
(privata) ekonomiska krafter
och att strama åt statens
åtaganden är inte svåra att
spåra i Kulturutredningens
uppdrag.”

Frammanade kärlek och allsång.
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