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ABSTRACT  
The main purpose of this thesis is to qualitatively study how the argumentation appears in the 

museum debate from 2016 in the Swedish newspapers ”Svenska Dagbladet”, ”Dagens 

Nyheter”, ”Expressen” and ”Aftonbladet’” from a rhetorical perspective. Research was 

performed on two to three mounths worth of debate articles from 2016. The thesis has been 

analysed through both classic rhetorical analysis and from Norman Fairclough’s three-

dimensional model in order to answer the questions as to how the argumentation was done in 

order to acutate the writers positions, which discources that was managing in the debate and 

how the writers treats the concepts ”identity policy” and ”standard criticism”.  

Based on the articles that the thesis analysed, I were able to draw certain conclusions. First, 

the debate concists of writers who argument from rhetorical style figures to persuade one 

another. Writers identify with each other alternatively exclude from each other, depending on 

the discourse they are belonging to. And the view of the museum plays a major role in debate, 

that contributes to the discourse belonging. 

 

Title  De intellektuellas pajkastning  

Author  Elice Norrlin 

Course  Media and Communication studies 

University  Luleå Tekniska Universitet 

Tutor  Kristina Widestedt 

Pages  56 

Keywords Journalism, museum debate, culture, discourse analysis, rhetorical analysis, 

ideology, identity policy, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Expressen, 

Aftonbladet, media.  

 

 

 



2 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
Abstract.......................................................................................................................................1 

Innehållsförteckning....................................................................................................................2 

1. Inledning.........................................................................................................................3 
1.1. Syfte och frågeställningar........................................................................................3 

2. Tidigare forskning...........................................................................................................5 
2.1. När det intellektuella klimatet svänger....................................................................5 
2.2. Politiska ideologier genom språkbrukning...............................................................6 
2.3. Vem leder dansen?...................................................................................................7 

3. Teorier.............................................................................................................................8 
3.1. Ideologi och hegemoni.............................................................................................8 
3.2. Diskursbegrepp......................................................................................................10 
3.3. Identitetspolitik......................................................................................................11 

4. Metod och material.......................................................................................................14 
4.1. Analysmetoder.......................................................................................................14 
4.2. Retoriska verktyg...................................................................................................15 
4.3. Material och avgränsning.......................................................................................16 
4.4. Den metodologiska appliceringen..........................................................................17 

5. Analys och resultat........................................................................................................19 
5.1. Kulturens roll.........................................................................................................19 

5.1.1. Användning av museum – enligt skribenten ............................................19 
5.1.2.”Oberoende” röster.....................................................................................24 
5.1.3. Fakta – som i ren fakta..............................................................................26 

5.2. Normkritik .............................................................................................................29 
 5.2.1. Den normkritiska debatten........................................................................29 
 5.2.2. Definitionen av identitetspolitik ...............................................................34 
5.3. Färgpolitik .............................................................................................................36 
 5.3.1. Uppmaningar.............................................................................................36 
 5.3.2. Svar på tal .................................................................................................41 

6. Diskussion och förslag till vidare forskning.................................................................49 
6.1. Förslag till vidare forskning...................................................................................53 

      Litteraturförteckning...........................................................................................................54 

Tidningsartiklar.........................................................................................................................56 

 
 

 



3 
 

1. INLEDNING 
Hösten 2016 startade Ola Wong, författare, journalist och Kinakännare, den så kallade 

”museidebatten” som kom att dominera debattklimatet under ett par månader. I en 

kulturdebattartikel i Dagens Nyheter kritiserade Wong kulturministern Alice Bah Kunkhe och 

Anna Follin, chef för Statens museer för världskultur, då de enligt Wong vill förvandla 

svenska museer till ”ideologiska redskap” (Wong, 28 september, 2016).  

Wong påstod sig ha tagit del av ett förslag som Follin skulle lämna gällande framtiden för 

museerna Östasiatiska, Etnografiska, Medelhavsmuseet i Stockholm och Världskulturmuseet i 

Göteborg. Wong kritiserar förslaget då han tycker att det är påverkat av politiska influenser, 

och använder argument som att museer inte ska styras av tillfälliga trender. Han skriver 

ordagrant att Follin och Bah Kunkhe genom att konstruera om museerna ”krattar manegen åt 

högerpopulismen” (Wong, 28 september, 2016). Artikeln fick snabbt spridning och 

journalister, forskare och politiker engagerade sig i frågan och valde tydligt sida i debatten – 

med eller emot Wong.  

Den här uppsatsen syftar till att undersöka debatten och se vilken typ av argumentation som 

florerar i den. Med hjälp av vilka redskap driver aktörerna i debatten sina teser? Och vad leder 

debatterandet till?  

Anders Frenander skriver i sin avhandling Debattens vågor, om politisk-ideologiska frågor i 

efterkrigens svenska kulturdebatt från 1999 att det finns ett samband mellan det svenska 

debattklimatet och yttre faktorer. Frenander (1999) menar att höger- och vänsterståndpunkter i 

många fall dominerar kulturklimatet, och att det påverkar ideologier, som i sin tur påverkar 

debattklimatet.  Det är i Frenanders avhandling som den här uppsatsen delvis tar sin grund, 

dels för att denna studie vidare kan påvisa om debattklimat är påverkat av omvärlden och 

politiska vågor, samt hur detta i så fall artar sig. Studien kan därmed ses som kompletterande 

forskning inom debattklimat i svensk media.  

1.1. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med den här kvalitativa uppsatsens studie är att undersöka hur museidebatten ter sig i 

rikstäckande media under en tremånadersperiod genom att synliggöra argumentationen i 

debatten. 
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Frågeställningar som uppsatsen syftar besvara är:  

- Hur argumenterar aktörerna i debatten för att driva sina ståndpunkter?  

- Vilka diskurser var ledande i museidebatten?  

- Hur behandlar skribenterna normkritik och identitetspolitik i debatten?  
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2. TIDIGARE FORSKNING  

2.1. NÄR DET INTELLEKTUELLA KLIMATET SVÄNGER 
I Debattens vågor, om politisk-ideologiska frågor i efterkrigstidens svenska kulturdebatt 

menar Anders Frenander (1999) att det svenska intellektuella klimatet genomgått höger- och 

vänstersvängar sedan tiden efter andra världskriget. I sin avhandling framlägger han fakta som 

visar på att det svenska kulturdebattklimatet växlar mellan höger- och vänstersvängar ungefär 

vart tionde år. Frenander (1999) syftar därför till att ta reda på vad sådana svängar kan bero på 

– generationsklyftor? Politiska händelser?  De resultat han redovisar påvisar att höger- och 

vänsterståndpunkter dominerar kulturklimatet i många fall, och att det påverkar ideologier 

som påverkar debattklimatet. Frenander (1999) menar att olika faktorer knyts ihop i en cirkel, 

och han framlägger ett schema över hur detta går till, där han visar att debattartiklar antingen 

berör eller inte berör ideologier, och om de gör det huruvida journalisten står utanför 

ideologin eller visar aktivt engagemang. Om journalisten förslagsvis står utanför ideologier 

har Frenander (1999) orsaksfaktorer som exempelvis lyder ”på grund av kritisk diskurs”. Och 

om journalisten visar ett engagemang leder det till faktorer som liberal, konservativ, 

socialistisk eller ”annan” (Frenander, 1999, s. 6). Med hjälp av det cirkelformade schemat kan 

ett konstaterande göras huruvida en debattartikel är präglad av ideologiska bakgrundsfaktorer 

eller inte, och i vilken mån, eller sväng – höger eller vänster?    

Frenander (1999) konstaterar i sin avhandling att yttre faktorer bidrar till en påverkan av 

debattklimatet. Han menar att det infinner sig ett samband mellan debattklimat och faktorer 

som urbanisering, industrialisering och moderniseringsprocesser. Frenander (1999) redovisar 

exempel från 1965 och 1980. 1965 synliggjordes socialistiska sympatier och det skapades en 

samhällskritik från vänster som tog inspiration från världspolitiken, bland annat från 

avkoloniseringen och den sydafrikanska apartheidregimens allt brutalare uppsyn. Under 1980 

menar Frenander (1999) att medias så kallade intellektuella aktörer i allt högre grad använde 

sin egen diskurs för att driva teser.  

Med andra ord visar avhandlingen att yttre faktorer har en inverkan på debattklimatet, om än 

på skilda sätt.  

Slutsatsen av detta resonemang är att det vid ideologiska svängningar alltid är ett flertal faktorer 

inblandade. Det går inte att peka ut någon enskild, avgörande omständighet som får den 

etablerade ideologiska balansen att tippa över åt annat håll. Snarare är det just samverkan och 
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växelverkan mellan en mångfald faktorer som är det utmärkande draget. Det förefaller också 

vara så, att det vid skilda tillfällen är olika orsaker som är i aktion (Frenander, 1999, s. 314).  

Frenander utgår från en marxistisk syn på ideologi och använder inte uttryckligen 

diskursbegrepp i sin avhandling. Men då han resonerar kring ideologiska klimat och 

kollektiva processer anser jag att det finns möjliga likheter till diskursanalys, som den här 

studien syftar att använda.  

2.2. POLITISKA IDEOLOGIER GENOM SPRÅKBRUKNING  
Kristina Boréus avhandling Högervåg från 1994 undersöker språkbruk i debatter, samt 

huruvida de strukturerar vår värld. Likt Frenander (1999) menar Boréus (1994) att politiskt 

färgade svängningar gör sig synliga i det svenska debattklimatet, där de båda exemplifierar 

med 1980-talet.  

Nämnvärt är att tydliggöra att Boréus i sin avhandling analyserar strikt politiska debatter och 

inte inriktar sig på kulturdebattklimat, vilket den här studien gör. Hennes resultat är dock 

hyfsat generella och analysen hon genomför representativ för uppsatsens syfte.  

Boréus (1994) menar att språket strukturerar vår värld, och hennes avhandling syftar till att 

avslöja politiska ideologier genom språkanvändning. Detta görs genom att undersöka 

användning samt värdering av valda ord i debatter. Boréus (1994) vill ta reda på om 

högervågen under 80-talet innebar att nyliberalismen hade blivit hegemonisk i svensk 

offentlig debatt vid den här tiden, och om inte hur djupt ideologin trängt i debatten. Detta för 

att kunna analysera möjliga maktförskjutningar i det svenska debattklimatet.  

Högernationalistiska, rasistiska och fascistiska budskap gör sig alltmer etablerade i samhället 

under 1980-talet och Boréus (1994) menar att detta hade inverkan på debattklimatet. Hon 

exemplifierar med att påvisa hur media använder samma ord men med olik mening samt olik 

värdering i. Demokrati är ett av orden hon tar upp, som beroende på journalist, tidningsfärg 

och politiker ges olika betydelser.  

Boréus (1994) använder Laclau och Mouffe och framförallt deras nodalbegrepp i sin 

avhandling, vilket är liktydigt med den här studiens teorianvändning. Hon syftar därmed till 

att besvara både huruvida svensk debatt är på väg mot nyliberal hegemoni, och att framlägga 

kampen om språk i samband med denna upprepande högervåg.  
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2.3. VEM LEDER DANSEN?  
Då studiens material består av en debatt som bland andra inkluderar journalister och politiker 

är Lars Nords studie Do Politicians Lead the Tango? från 2006 relevant underlag. Nord 

(2006) vill ta reda på om det är journalister själva eller deras källor som ”leder dansen” i 

media, vilket också kan definieras likt vem som sätter agendan i media. Och i så fall hur detta 

görs. Frågor som Nord (2006) ställer sig är ”i vilken utsträckning färgar journalister nyheter 

genom egna tolkningar och analyser?” och ”vem är mest ’powerful’: journalister eller 

politiker?” (Nord, 2006 s. 150-151).  

De resultat som Nord (2006) framlägger är att journalister i viss mån färgar sina texter, även 

när politiker agerar källor.  

Politicians may figure prominently as sources, but journalists colour the news stories with 

their own interpretations of what the politicans say and do, or why they do it; so it is not 

in fact so clear cut as to who actually leads the tango (Nord, 2006, s. 153). 

I Nords studie (2006) ges inget konkret svar på vem som leder dansen, däremot får man reda 

på att både journalister och politiker är med och dansar. För att ytterligare förklara studiens 

resultat med hjälp av metaforer menar Nord (2006) att det oftast är journalisterna som 

bestämmer vilken typ av dans som dansas i media, samt vem av politikerna de vill dansa med.  
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3. TEORIER 

3.1. IDEOLOGI OCH HEGEMONI   
Begreppet ideologi har en mångbottnad innebörd som markant skiljer sig teoretiker emellan. 

Det görs därför en distinkt avgränsning av ideologibegreppet i den här studien för att undvika 

eventuell kritik av begreppet som icke-gångbart på grund av dess mångtydighet. Ideologi 

används utifrån Louis Althussers teorier om begreppet, som tar fasta ur ett marxistiskt 

perspektiv. Någon analys baserad på underordnade klasser eller ekonomiska skiljaktigheter 

klasser emellan kommer dock inte att förekomma. Däremot är det nämnvärt att marxismen 

stundsdels kan skina igenom i uppsatsens definition av ideologi.  

För att generalisera begreppet aningen vänder sig all kommunikation till någon, och när den 

gör det placeras eventuella mottagare i en social relation. Om man ser sig själv som mottagare 

och reagerar på den förmedlade kommunikationen innebär det att man deltar i sin egen och 

därmed ideologiska konstruktion. Detta betyder vidare att all kommunikation interpellerar på 

oss på något sätt – när den anropar på oss kan vi välja om den ska påverka oss eller inte, och 

detta beroende på om vi inkluderas i dess ideologi. Kommunikation kan därmed ses som en 

social process, och måste därför vara ideologisk. Interpellation är en viktig del av dess 

ideologiska tillämpning, eftersom den i stort sett avgör om vi identifierar oss med ett 

meddelade eller inte, som i sin tur också påvisar hur vi ställer oss till det som kommuniceras. 

På en högre nivå avgör detta vilken social tillhörighet vi har, med andra ord vilken ideologi vi 

antar oss (Fiske, 2010).  

För att återgå till studiens specifika innebörd av begreppet menar Althusser att ideologi är ett 

system av representationer som styr över vårt tänkande om vår omvärld. Ideologier är enligt 

honom ett system, som innehar sin egen logik om representationer; bilder, myter, idéer och 

begrepp, och är utrustat med en historisk roll inom ett visst samhälle (Ricoeur, 1986). En 

ideologi kan därför vara specifik och säregen då begreppet råder över hur en individ eller en 

samhällsgrupp tänker (Lindgren, 2009). Man kan inkluderas alternativt exkluderas genom 

ideologier beroende på huruvida man uppfattar de meningar som utbyts inom ideologin eller 

inte, det måste infinna sig en gemensam förståelse mellan parterna som kommunicerar – en 

gemensam ideologi, för att en förståelse ska kunna delas.  

Ideologier kan delas eller skiljas aktörer emellan, och en förståelse för den andres uppfattning 

kan vara otillräcklig då man inte ser utanför sin egen ideologiuppfattning. Därmed kan man 

interpelleras alternativt inte göra det i ett kommunikationstillfälle. Ideologi är alltså en 
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föreställning en person och personens uppfattning om världen emellan, och därmed inte en 

reflektion av verkligheten sådan som den är (Ricoeur, 1986). En ideologi är snarare en 

reflektion av det imaginära förhållande som en individ eller samhällsgrupp har gällande 

existensbetingelser. Ricoeur (1986) sammanfattar Althussers ideologidefiniering på följande 

sätt: ”[...] What is represented in ideologi is therefore not the system of the real relations 

which govern the existence of individuals, but the imaginary relation of those individuals to 

the real relations in which they live” (Ricoeur, 1986, s. 145). Därmed kan ett konstaterande 

göras att en ideologi snarare är en uppfattning av verkligheten än en återspegling av den. Det 

infinner sig alltså en skiljelinje ideologier emellan. 

För att komplettera Althussers teorier och säkra kritik gällande hans definitioner av ideologi 

bör också Gramscis teori om ideologi blandas in för att tydliggöra definitionen av begreppet. 

Antonio Gramsci, också han en marxist i andra generationen, utvecklar ideologidefinitionen 

genom att tillföra ytterligare ett begrepp, hegemoni. Fiske (2010) menar att 

hegemonibegreppet enligt Gramsci kan ses som liktydigt med att ideologi är en kamp. 

Koncist innebär hegemoni att man försöker vinna och behålla den så kallade majoritetens 

gillande. I praktiken leder hegemoni till att dominerande gruppers intressen görs universella. 

Hegemoni är ett samlingsbegrepp inom ideologibegreppet som står för de dominerande 

gruppernas intressen. Dessa framstår som självklara trots att de alla gånger inte är det 

(Lindgren, 2009)  

Hegemonin protesterar ständigt mot de dominerande ideologierna och mot de bilder som de 

framställer. Med andra ord möter de dominerande ideologierna ständigt motstånd som de 

måste bemöta för att behålla människors gillande och det sociala förhållande som de byggt 

upp emellan sig (Fiske, 2010). Hegemoni beskrivs i Lindgren (2009) som den moraliska och 

intellektuella makten, och det är vad hegemoni kan anses vara synonymt med. Hegemoniska 

ansträngningar uppkommer ofta ur grupper som anses vara underordnade den dominerande 

ideologin.  

Det som skiljer Althusser och Gramsci åt är deras åsikter om social förändring. Althusser 

menar i stort sett att den är osannolik. Han menar att den dominerande ideologin färgar av sig 

och förvisso kan möta motstånd, men att det inte märkbart påverkar den. Althusser menar att 

en uppmuntran till underordnande grupper inte är onödig, men ändock färgad av den 

dominerande ideologin och därmed i princip oföränderlig; vi uppfattar oss själva och våra 

sociala relationer genom den dominerande ideologins praktik. Gramsci har i den betingelsen 
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en annorlunda syn på ideologibegreppet. Han lägger vikt vid motstånd och menar att 

underordnade kan godta den dominerande ideologin, men också att motstånd gentemot den är 

effektiv. Gramsci menar med sina teorier att sociala erfarenheter också kan färgas av just 

motståndet (Fiske, 2010).  

3.2. DISKURSBEGREPP  
Diskurs som begrepp handlar om rådande betydelsemönster; hur språk är strukturerat och hur 

man agerar inom olika sociala domäner. Winther Jørgensen & Phillips (2000) skriver i 

Diskursanalys som teori och metod att diskurser konstituerar den sociala världen; diskurser 

både formar alternativt omformar sociala strukturer samt speglar dem. En diskurs kan 

exempelvis vara politisk, kulturell eller främlingsfientlig. Diskurs är likt ideologi ett begrepp 

som definieras på skilda sätt beroende på teoretiker. I studien bygger diskursteorin på Laclau 

och Mouffes teorier om diskurs, då definitionen enligt dem synliggör ideologier som 

reproduceras genom diskurser. Detta för att synliggöra huruvida det råder en diskursiv kamp 

aktörerna emellan i debatten som analyseras.  

Diskursanalysen syftar till att kartlägga hur teckens betydelse fastställs så att vi uppfattar dem 

som naturliga. Laclau och Mouffe gör detta genom att utgå från ett antal begrepp inom 

diskursteorin som de utifrån sina teoretiska åsikter definierar. De kallar tecken i en diskurs för 

moment, som bildligt förklarat kan jämföras med knutar i ett fiskenät; momentens betydelse 

bestäms genom att de skiljer sig från resterande knutar i nätet. Det så kallade fiskenätet skapar 

relationer momenten emellan och utesluter därmed andra möjliga betydelser som tecken kan 

ha. En diskurs begränsar alltså möjliga betydelser till ett tecken. Detta för att diskursen 

försöker hejda att det skapas ytterligare tydigheter än den som existerar inom den specifika 

diskursen. Laclau och Mouffe kallar de möjligheter som diskursen utesluter för det diskursiva 

fältet. Det diskursiva fältet består i en samling av betydelser som tecken har eller har haft i 

andra diskurser, men som i den aktuella diskursen ignoreras – för att skapa entydighet inom 

den själv. Det sker med andra ord en kamp diskurser emellan om hur tecken definieras. 

Laclau och Mouffe har också en benämning för de ord som inte har en fixerad mening; som är 

mångtydiga. De kallar sådana tecken för element. De element som är öppna för tillskrivning 

av olika betydelser kallar Laclau och Mouffe för flytande signifikanter. Dessa är sådana 

tecken som olikartade diskurser ger innehåll åt på sitt specifika sätt. Diskursens strävan är då 

att avlägsna eventuella mångtydigheter. Det infinner sig därför enligt Laclau och Mouffes 
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teorier om diskurs en kamp om vilken diskurs som ska härska och därmed också vilken 

betydelse tecken tillskrivs (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  

Ytterligare ett begrepp som Laclau och Mouffe använder sig av är nodalpunkter. De menar att 

en diskurs betydelse etableras utifrån dessa. En nodalpunkt är liktydig med det tecken som de 

andra tecknen ordnas efter och från vilket de får sin betydelse. Winther Jørgensen & Phillips 

(2000) exemplifierar genom att tydliggöra att kroppen kan ses som en nodalpunkt inom 

läkarvetenskapen, där begrepp som symptom, vävnad och skalpell i den medicinska diskursen 

får betydelse genom att de relateras till kroppen på bestämda sätt. Tecken som är 

nodalpunkter får sin detaljerade betydelse först när den sätts i en specifik diskurs. 

Nodalpunkter kan därmed ses som flytande signifikanter, då sådana begrepp kan inneha olik 

innebörd beroende på i vilken diskurs det florerar. ”Nodalpunkterna är flytande signifikanter, 

men medan begreppet nodalpunkt hänvisar till en kristalliseringspunkt i den enskilda 

diskursen hänvisar begreppet flytande signifikant till den kamp om viktiga tecken som förs 

mellan olika diskurser” (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.35). Exempelvis kan kroppen 

ses som en flytande signifikant då den inom läkarvetenskapen har en betydelse, men inom 

religion en annan.  

Diskursteorin kan därmed ses som en struktur som fixerar tecken i ett nät av relationer. Laclau 

och Mouffes teorier om diskurs omfattar dock inte alla tecken och heller inte tecken i en 

permanent fixering, de menar att en diskurs struktur alltid kan förändras. Den är tillfällig i den 

mån att den inte fixerar en betydelse för all framtid, diskursen är öppen för förändring. Det 

kan därför alltid föras en kamp om hur strukturer ska se ut, vilka diskurser som ska vara 

ledande och vilken betydelse som tecken ska tillskrivas i diskursen (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000). 

Diskursteorin kan tillsynes anses vara komplex, men Laclau och Mouffes 

begreppsdefinitioner är av relevans i textanalytiska sammanhang då de tydligt synliggör hur 

tecken används alternativt inte används inom en social grupp eller diskurs. Studiens analys 

har nytta av teorier som både synliggör tecken och argument och dess innebörd samt teorier 

som tar hänsyn till teckens ideologiska tillhörighet.  

3.3. IDENTITETSPOLITIK  
Identitetspolitik är, likt redan nämnda teoribegrepp, mångtydigt. Det sker även här en 

avgränsning av begreppet då dess definition kan anses olikartad beroende på vilken källa som 
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hänvisas till. I generell benämning innebär identitetspolitik ett hyfsat brett spektrum av 

politisk aktivitet och orättvisa för medlemmar i vissa sociala grupper. Inom identitetspolitik 

pågår det ett särskiljande som innebär att medlemmar av en viss social krets utmanar 

dominerande (ofta förtryckande) karaktäriseringar med målet att öka deras självbestämmande 

(Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2016). Med andra ord baseras identitetspolitiken inte 

på trossystem eller partilänkningar, som man är van vid att folk identifierar sig med, utan 

begreppet syftar snarare till att säkerställa en politisk frihet hos en särskild krets människor. 

Inom denna sociala krets, som ofta är särskiljande från resterande kretsar i samhället, innehas 

bestämda och likasinnade åsikter som utomstående kretsar inte instämmer i. Man strävar inom 

identitetspolitiken efter att förbättra sin position inom det befintliga systemet: som 

särskiljande krets vill man inte, som tidigare pre-identiska former representerat, inkluderas 

eller accepteras trots de unika egenskaperna, man vill ses som annorlunda och respekteras för 

det (Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2016).   

Identitetspolitik kan ses liktydigt med en egenupplevd erfarenhet. Man ser inom 

identitetspolitiken på den levda erfarenheten som överordnad andra politiska ideologiska 

åsikter. En argumentation skapad ur sig själv och sin verklighetsuppfattning är därmed inte 

ovanlig, och anses inom den sociala krets som den kommer ur vara fullt rimlig och tillförlitlig 

(Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2016).   

Nils Hammarén och Thomas Johansson (2009) skriver på ett vidare plan om identiteter i 

boken Identitet, och de menar att en identitet i grunden handlar om gemenskap och en 

kollektiv tillhörighet. Identitet är inte ett begrepp som innebär en unikartad individuell 

egenskap, identitet säger snarare någonting om vilka kollektiva tillhörigheter man delar med 

andra. Hammarén och Johansson (2009, s. 41) skriver att identiteter ”kopplar upp oss på 

samhället”, och menar att identiteter inte bara berättar något om vem vi är, vill vara eller 

försöker vara, den säger också något om hur samhället är strukturerat. Med andra ord kan 

identitet och identitetspolitik ses som cirkelformade begrepp, som återkopplar till sig själva 

och sina kollektiva tillhörigheter.  

Identiteter skapas i förhållande till den grupp som man identifierar sig med. Och denna 

identifikation grundar sig på skillnad; gruppen och även identiteten ses som olik andra 

grupper och identiteter och därmed skapas en politisk dimension (Connolly, 2002). För att 

identitetspolitik ska uppstå måste det ske en exkludering från någonting. En grupp ser sig 

själva som utomstående de rådande idealen och vill, med hjälp av politisering, bli en 
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accepterad och exkluderad social grupp. Den sociala identiteten ger individer en plats i 

samhället, den placerar individer i strukturer (Hammarén och Johansson, 2009).  
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4. METOD OCH MATERIAL  

4.1. ANALYSMETODER  
För att undersöka hur aktörer i en kulturdebatt agerar i en större kontext krävs det både 

teoretiska modeller samt metoder som på ett bredare plan tar hänsyn till en texts olika 

dimensioner. Detta för att tydligt synliggöra aktörernas ideologitillhörigheter samt deras 

argumentation. Då studien syftar till att tolka meningsskapande i texter är det metodologiska 

tillvägagångssättet en kvalitativ metod. Kvalitativa textanalyser handlar om att kritiska 

granska texter, och med en sådan metod styrks validiteten i uppsatsen. Kvantitativa metoder 

handlar om att räkna och mäta och utefter det analysera de resultat som framläggs. Då 

studiens fokus ligger på meningsskapande i texter är en kvantitativ metod inte tillämpbar, en 

kvalitativ metod är mer representativ i avkodande av budskap och eventuella implicita 

ställningstaganden (Esaiasson, 2012). 

Det krävs att begreppsvaliditeten är korrekt och att det finns en överenskommelse mellan 

olika teoretiska begrepp för att studien ska kunna avslöja eventuella underliggande faktorer 

till debattens teser (Esaiasson, 2012). Uppsatsens reliabilitet, som handlar om pålitlighet, kan 

anses vara icke-adekvat. Då det sker ett sekundärt urval i materialet finns det brister i urvalet i 

och med att analysen enbart innehåller en delmängd med begränsade åsikter. Detta är något 

som uppsatsen är medveten om och det försvaras ytterligare i uppsatsens sista kapitel där 

vidare forskning föreslås och uppsatsens resultat framläggs.  

Eftersom uppsatsens teoretiker syftar till att synliggöra ideologiska diskurser är det av 

relevans att använda en metod som tar fäste i diskursanalys. Det är även representativt att 

inom kvalitativa metoder använda sig av diskursanalys, då en sådan analysmodell utmärks av 

uppfattningen att språk formar verkligheten (Esaiasson, 2012). I uppsatsen används Norman 

Faircloughs tredimensionella modell Critical Discourse Analysis (CDA). För att tydligt styrka 

hur de ideologiska diskurserna och hur argumentationen i debatten framkommer används även 

retoriska verktyg i analysen. Detta för att språkligt påvisa empirin i debatten. 

Faircloughs tredimensionella modell studerar texter i alla dess led, och är därför representativ 

för studiens syfte. Modellen består av tre analytiska delar, dessa är texten och dess 

egenskaper, den diskursiva praktiken, som inkluderar de produktionsprocesser som texten är 

förbunden med, och den sista delen är den sociala praktiken, som påvisar vilken övergripande 

diskurs som den kommunikativa händelsen är en del utav. För att tydliggöra är textanalysen 

koncentrerad till att synliggöra de formella dragen i en text, där diskurser och genrer 
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framkommer lingvistiskt, på en språklig nivå. Den diskursiva praktiken inkluderar en texts 

genre och intertextualitet, med andra ord synliggörs eventuella reproducerade diskurser. En 

texts genre är liktydigt med ett visst språkbruk. Det vill säga ett visst sätt att framföra sin talan 

på. En genre kan till exempel vara debattartiklar eller en nyhetstext. Begreppet intertextualitet, 

som inkluderas i det andra steget, innebär att kommunikation bygger på tidigare händelser. En 

text aldrig är helt oberoende, utan tar avstamp ur tidigare publikationer. En specifik typ av 

intertextualitet är manifest intertextualitet, som betyder att en text uppenbart bygger på andra 

texter genom att hänvisa till dem. En text kan vara en del av en intertextuell kedja, som är 

liktydigt med vad det låter som – det är en serie texter som binds samman genom att de har 

element från texter kring sig. Den sista delen i modellen påvisar i vilken samhällskontext 

texten florerar i. Textens påverkan på verkligheten (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  

Användandet av retorisk textanalys som kompletterande element i uppsatsen är talande för 

studiens syfte då den inte bara konstaterar hur en text är uppbyggd, den synliggör även 

huruvida texten fungerar bra eller dåligt; hur aktörerna konstruerar sina argument och med 

hjälp av vilka redskap detta görs, samt hur texten fungerar i sitt sammanhang (Karlberg och 

Mral, 1998). Att synliggöra vilka begrepp och stilfigurer som används av aktörerna i debatten 

innebär ett fastställande av ideologier och därmed kan diskursiva teman definieras i texterna. 

Att CDA-modellen kompletteras med den retoriska analysen är därmed representativt för 

studiens syfte.  

Något som är viktigt att ha i beaktande när en diskursanalys genomförs är att utgångspunkten 

inte är att nå verkligheten utanför diskurserna, det är diskursen i sig som är föremålet för 

analysen. Fokus ligger på det faktiskt skrivna då det är vad som frambringar de mönster som 

finns i utsagorna, och de konsekvenser som olika diskursiva framställningar av verkligheten 

får. Därmed kan det anses vara svårt att undersöka diskurser som man är nära vid och har en 

åsikt om då de riskerar att bli färgade. Som forskare är rollen att så långt som möjligt bortse 

från sina egna värderingar och inte låta dem överskugga analysen. Undertecknad försöker 

därför i den mån som det är möjligt att ställa sig främmande inför materialet och därefter 

utföra analysen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

4.2. RETORISKA VERKTYG   
För att tydligt synliggöra hur en text är uppbyggd och vart den strävar innehåller den retoriska 

analysen retoriska byggstenar som påvisar i vilken riktning en text ter sig samt hur skribenten 
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använder sig av stilgrepp som påverkar läsaren i olika mån. Det finns framförallt tre 

huvudsakliga retoriska medel som påvisar detta: ethos, pathos och logos. Ethos behandlar en 

texts trovärdighet, vilka bevis som skribenten har gällande den tes hen driver. Pathos är 

liktydigt med känsloväckning. Skribenten spelar på känslor hos den tänkta publiken för att 

övertyga. Logos spelar på de rationella delarna i texten. Dessa kan vara fakta men också 

personliga erfarenheter eller konkreta exempel som styrker skribentens tes (Ekström, 2008).  

Även stilfigurer påverkar hur en text formas och övertygar mer eller mindre, fungerar bättre 

eller sämre och avslöjar eventuell ideologitillhörighet eller diskurs. Därför kommer även 

stilfigurer som metafor, parafras, retoriska frågor, hyperbol och allusion agera verktyg vid 

närläsning av det empiriska materialet för att ge studien så mycket underlag som möjligt. 

Metaforer och parafraser tillför en förskönande läsning i texter. De kringgår en egentlig 

betydelse och ersätter den med en förskönad synonym för att göra texten tydligare. En retorisk 

fråga är en fråga som läsaren inte förväntas svara på, utan svaret anses vara självklart och 

underförstått i en text. Hyperbol betyder att man överdriver något för att driva sin tes. Det 

sker med andra ord en manipulation i ord som används. Allusion är ett retoriskt verktyg som 

kan vara användbart i studien då att alludera med läsaren innebär att man anspelas på något 

som ligger utanför det man faktiskt säger. Det infinner sig gemensamma referensramar 

textförfattare-läsare emellan och något underförstått nämns som baseras på att parterna delar 

samma kulturella kapital (Lindstedt, 2013).  

Karlberg och Mral (1998) tar upp den klassiska retorikens ideal, som enligt dem innefattar 

fem delar. I studien används dock bara fyra. Delarna är exordium, som betyder inledning, 

propositio, talets tes, argumentatio, de argument som aktören framför samt conclusio som 

innebär textens avrundning och är liktydigt med en texts epilog. Dessa nämnda begrepp kan 

ses som en kompletterande faktor till CDA-modellen, då en närläsning av empirin sker som 

synliggör texternas innehåll ordagrant. Denna textnära kompletterande metod är representativ 

för studiens syfte och hjälper till att på detaljnivå studera aktörernas uttalanden i 

museidebatten och därmed fastställa diskursiva teman och diskurser.  

4.3. MATERIAL OCH AVGRÄNSNING 
Museidebatten 2016 engagerade ett stort omfång av aktörer. Journalister på kultursidor i 

svensk media var inte ensamma om att göra sin röst hörd utan även åsikter från politiker och 

museiarbetare med flera uppmärksammades. Uppsatsens material består därför av 
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tidningsartiklar som i någon mån titulerar sig inom falangen ”museidebatten” under 2016, 

detta för att få ett så stort omfång åsikter som möjligt. Materialet är insamlat delvis på 

mediearkivet Retriever med sökordet ”museidebatten 2016” och via sökmotorn Google på 

internet med samma sökord. Uppsatsens materialomfång är avgränsat till svensk rikstäckande 

media, där Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Aftonbladet och Expressen inkluderas. Detta 

för att få ett så systematiskt urval som möjligt då tidningarna anses vara de största dags- och 

kvällstidningarna och därmed inneha en stor läsekrets. De valda tidningarna har även 

omfattande kultursidor som ger utrymme för debatt och eventuell snöbollskastning – som är 

den sekundära urvalsprocess som använts i uppsatsen. Esaiasson (2012) förklarar hur 

snöbollsurval innebär att skribenter refererar till varandra alternativt omnämner varandra i 

debatten, med andra ord kastar en snöboll emellan sig och ger ord åt varandra. Den sekundära 

urvalsprocessen har gjorts för att styrka uppsatsens metod och de frågeställningar som studien 

syftar besvara. Bortvalen av annan press beror därmed på det utrymme som debatten fick – de 

valda tidningarna anses vara de mest aktiva aktörerna i debatten samt att de kastar snöboll 

frekvent emellan sig, och för att synliggöra diskurser och ideologitillhörigheter skribenterna 

emellan krävs ett logiskt urval. 

Det finns därmed en medvetenhet om att urvalet är begränsande och entydigt, och detta tas 

hänsyn till i de resultat som framläggs under diskussionsavsnittet i studiens sista kapitel.  

Museidebatten startades den 28 september 2016 av Ola Wong på Svenska Dagbladets 

kultursida, och hans uttalanden i frågan agerar tidsram i uppsatsen. Wong ger ett, som han 

kallar det, slutord den 11 november samma år, och därmed avslutas också uppsatsens 

material, om än debatten fortsatte pågå i viss mån. Även detta för att på detaljnivå styrka 

uppsatsens textnära metoder och teorier då det sker en intensiv så kallad snöbollskastning 

skribenter på rikstäckande media emellan under den perioden. Vilket minskar efter Wongs 

slutord. 

Antalet artiklar inkluderade i materialomfånget är därmed 17 stycken, från ovan nämnda 

tidningar.  

4.4. DEN METODOLOGISKA APPLICERINGEN    
Textanalysen är analyserad utefter ett schema för att komma så nära inpå debatten som anses 

möjligt med de valda teorier och metoder som används i studien. Detta för att representativt 

stödja uppsatsens syfte och besvara frågeställningarna samt för att systematiskt klargöra hur 
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analysen gått tillväga med materialet och underlätta för studiens resultat. Det schema som 

uppsatsens analys behandlas utefter är:  

- Lingvistik och retoriska verktyg – Den språkliga nivån; hur skribenterna argumenterar 

med hjälp av stilfigurer och retoriska verktyg samt texternas uppbyggnad.  

- Genre och intertextualitet – Hur eventuella reproducerade diskurser gör sig synliga.  

- Samhällskontexten – Hur texten påverkar den verklighet som beskrivs i debatten.  

Genom att analysera utefter detta sätt synliggörs debattens perspektiv och begreppsvärld. Det 

går utifrån dessa faktorer att urskilja argumentation och diskurstillhörigheter. För att 

tydliggöra den metodologiska appliceringen innebär den lingvistiska kategorin att en retorisk 

analys av ordval, metaforer och stilfigurer görs. En texts struktur och argumentation kommer 

att blottläggas och tydligt påvisa åt vilken riktning texten vill. Genom att analysera ordval och 

begrepp går det att urskilja spår av ideologitillhörigheter som används för att strukturera 

verklighetsuppfattningen. Detta leder till en vidare analys där det synliggörs hur skribenterna 

målar upp den verklighet de förespråkar genom vad som kan ses dominerande i texterna och 

därmed vilken diskurs de tillhör.   

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



19 
 

5. ANALYS OCH RESULTAT 
I det här avsnittet presenteras analysen och de resultat uppsatsen fått fram genom användning 

av retorisk textanalys samt Faircloughs tredimensionella modell. Avsnittet presenteras utefter 

tre diskursiva teman som kunnat kartläggas i textanalysen: ”Kulturens roll”, där skribenternas 

åsikter kring museer och deras uppgifter i det svenska samhället tas upp, ”Normkritik”, där 

skribenternas argumentation om normkritik och identitetspolitik tas upp, och ”Färgpolitik”, 

där pajkastningen tar vid – skribenternas refererande gentemot varandra och deras svar på tal. 

Analysen inkluderar också de tre kategorier som nämndes under metodavsnittet, vilka 

används kontinuerligt i analysens uppdelade kapitelkategorier.  

5.1. KULTURENS ROLL  
Det diskursiva tema som omfattar kulturen och dess roll i samhället har en central roll i 

museidebatten under den valda tidsperioden. I artiklarna synliggörs hur aktörerna i debatten 

ser på kulturens roll och hur detta markant skiljer sig dem emellan. 

5.1.1. ANVÄNDNING AV MUSEUM – ENLIGT SKRIBENTEN  
Follins museer ska ”släppa tolkningsföreträdet” och ”ta av magistermössan” enligt 

internkommunikation. Nya barn- och ungdomsråd ska vara med och forma innehållet, 

medan personalen genomgår tankereformer i queer- och rasifieringsutbildningar. All 

erfarenhet visar att besökare föredrar att se föremål och lära sig något, men i stället väntar 

alltså lekstuga och 6-8 skivor normkritik (Wong, 28 september, 2016).  

Ola Wong, aktören bakom debattens start, argumenterar i citatet ovan genom hyperboliska 

metaforer då ordval som ”lekstuga” och ”6-8 skivor normkritik” används (Lindstedt, 2013). 

Han tar tydligt ställning till vad han anser är museers uppgift och inte, och skapar i 

kommunikationen en väljarsida – man kan hålla med Follin, eller honom. Genom att använda 

överdrivna retoriska grepp som argumentation förväntas läsaren dela hans åsikt (Lindstedt, 

2013). Wong framkommer som en anhängare som är emot förslaget på de eventuella 

omändringarna av museerna, vilket är representativt för en debattartikel – skribentens åsikter 

framkommer tydligt. En antydan till hegemoni synliggörs också i citatet, då han inte 

instämmer i Follins förslag och vill påverka det och Follin, som sitter på den post som innehar 

avgörandet för museernas framtid, kan ses som medlem i den rådande ideologin (Fiske, 

2010). Genom denna antydan kan man också tolka skribentens identitetspolitik – han strävar 
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efter att förbättra sin position inom kulturväsendet och gör detta genom debattartikeln 

(Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2016). Wongs propositio, tes, gör sig märkbar redan i 

textens övre ingress (Karlberg & Mral, 1998): Regeringen vill använda museer som 

ideologiskt verktyg mot Sverigedemokraterna. Men den pågående politiseringen av 

Världskulturmuseerna riskerar att i stället kratta manegen åt högerpopulismen (Wong, 28 

september, 2016). I de båda meningarna syns inte bara tesen, både en metafor och en allusion 

används av skribenten; den pågående politiseringen av världskulturmuseerna riskerar att, 

metaforiskt, ”kratta manegen åt högerpopulismen” och ”den pågående politiseringen” antas 

vara en självklarhet – läsaren anses vara införstådd i att detta pågår (Lindstedt, 2013).  

Wong fortsätter att använda Follins förslag som underlag till sin argumentation om museernas 

roll för kulturen. Om förslaget som Follin ska ge skriver han: Även om formuleringar skulle 

vattnas ur i sista minuten så kommer förslaget att handla om kulturminister Alice Bah 

Kuhnkes hjärtefrågor: klimat, demokrati, mångkultur och identitetspolitik” (Wong, 28 

september, 2016). I detta citat förstärker Wong också sin argumentation med 

hyperbolanvändning då han skriver att förslaget, oavsett, kommer att handla om Kuhnkes 

hjärtefrågor (Lindstedt, 2013). I samma debattartikel skriver Wong om en utställning i Kina 

från 2012, som han jämför med en svensk utställning om samma ämne: homosexualitet. Om 

utställningen skriver Wong i Svenska Dagbladet: Den behandlade hbtq-konstnärer, och 

kineser, med respekt, och inte som rekvisita för svensk uppfostran (Wong, 28 september, 

2016). Han styrker i citatet sina argument med hjälp av logos och påvisar att Kinas museum 

gör vad han anser att museum ska göra – till skillnad mot svenska museer (Ekström, 2008). 

Wong styrker den tesen med att skriva att svenska museer följer tillfälliga trender: Den 

senaste tillfälliga intellektuella trenden är att fördöma museer som monument över förtryck, 

en skamlig rest av ett kolonialt förflutet bestående av skallsamlare och rasbiologer (Wong, 28 

september, 2016). Också i det här citatet används hyperbol som argumentation (Lindstedt, 

2013). Den latenta tolkningen av Wongs text är att han vill skapa en motsida till förslaget 

gällande museerna, han vill gå emot den makt som har bestämmanderätt gällande museernas 

framtid och påvisar att han inte delar den bild av museer som Follin och Bah Kunkhe har – 

det infinner sig en ideologisk skillnad dem emellan och ett konstaterande kan göras att Wong i 

sin text nyttjar hegemoni (Fiske, 2010).  

Erik Helmerson besvarar Wongs text redan dagen därpå i Dagens Nyheter. Han skriver om 

museernas uppgift på följande vis: 
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Till stor del bygger det hela på ett missförstånd. Man tror att folk inte vill se utställningar 

om de inte känner sig representerade där. Bara för att jag är astmatiker antas jag på 

Medeltidsmuseet önska mig en avdelning om förtrycket av lungklena i 1200-talets 

Stockholm. Men få saker skulle intressera mig mindre, det är medeltiden jag är nyfiken 

på, inte astma (Helmerson, 29 september, 2016).  

Helmerson argumenterar i citatet utifrån ethos; han använder sig själv som underlag för att 

driva sin propositio (Ekström, 2008). Han utvecklar museernas uppgift vidare i det här citatet: 

Mycket av poängen med museer är att de skildrar en dåtid. Ju mer samtida de görs, desto 

mindre relevanta riskerar de att bli. Samtiden finns precis överallt, med tio tusen arenor 

att föra normkritisk debatt på. Men dåtiden blir alltmer sällsynt och därmed alltmer värd 

att bevara (Helmerson, 29 september, 2016).  

I citatet syns pathos, i och med att skribenten skriver om dåtiden som ett försvinnande faktum, 

han spelar på känslor och driver därmed sin propositio (Ekström, 2008). Det används även en 

hyperbolisk metafor i citatet (Lindstedt, 2013) då han skriver att det finns ”tio tusen arenor att 

föra normkritisk debatt på”. Något som är underförstått i citaten är att han delar Wongs åsikter 

– han väljer Wongs sida och anser sig därmed vara interpellerad – han delar ideologisk 

uppfattning om museerna med Wong (Fiske, 2010). Helmerson skriver vidare: Museerna 

förmedlar ett ovärderligt kulturarv som nu eroderas. Allt detta bara för en trendteori som kan 

vara glömd om tio år (Helmerson, 29 september, 2016). Med ordvalet ”trendteori” som är 

tillfällig då den inom en snar framtid anses glömmas bort enligt skribenten, ses en 

sammanvävning mellan Wong och Helmerson – de använder ett liktydigt begrepp med 

samma innebörd och en intertextuell manifest kedja är därmed påbörjad. Genom att texterna 

är sammanbundna med varandra och ser liktydigt på begrepp kan en tolkning också göras att 

de båda skribenterna delar diskurs (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  

Johan Hilton, Dagens Nyheter, går emot Wong i viss mån, och exkluderas därmed från den 

ideologi Wong inkluderas i (Fiske, 2010). Hilton skriver:  

Hittills kan man, lågt räknat, klocka in minst tre sekel av kvinnokamp, en antirasistisk 

motståndsrörelse med rötter i både 1800-talets abolitionism och 1900-talets 

postkolonialism, en över hundraårig front mot heterosexuellt förtryck som nådde sin 

politiska kulmen för snart 50 år sedan. Vi som på ett eller annat sätt omfattas av dem har 

historiskt sett alltid både sorterats bort och osynliggjorts. Kravet på att representeras i 

historiska utställningar är alltså helt legitimt, huvudsakligen för att vi alltid har varit en 
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del av den. På samma sätt som, tja, vilken heterosexuell bondefamilj som helst har varit 

det. Och om deras vardag och levnadssätt berättar vi ju? (Hilton, 4 oktober, 2016).  

I citatet använder skribenten logos som argumentation då han skriver om kvinnokamp och 

1900-talets postkolonialism med mera (Ekström, 2008). Han ställer också en retorisk fråga i 

citatet och påvisar vilken verklighetssyn han har – han anser att museerna bör förändras, och 

därmed synliggörs hans ideologi, som inte är liktydig med Wongs. En tolkning kan då göras 

att han inte anser sig vara interpellerad av Wongs text och därmed inte för den hegemoniska 

kamp som Wong för (Fiske, 2010).  

Karin Pihl skriver i linje med Wong och delar hans drivna propositio gällande museers 

uppgifter. Den intertextuella manifesta kedjan gör sig också påmind genom att Pihl också 

skriver om en heterosexuell bondefamilj, likt Hilton, om än de gör det på olika sätt (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000). Hon skriver i Expressen:  

Men man kan försöka avgöra vad som har varit drivkraften i historisk utveckling. Det är 

oftast krig, tekniska framsteg och ekonomiska förändringar (inte global uppvärmning). I 

huvudsak har detta genomförts av män. Tråkigt och ojämnställt kan man tycka, men så är 

det. Man kan inte, i normkritikens namn, försöka förvränga det här faktumet genom att 

”lyfta fram andra perspektiv”. För att hårda det hela: Visst är det viktigt att belysa hur de 

homosexuella bondekvinnorna hade det i 1500-talets Sverige och inte bara prata om 

Gustav Vasa. Men att låtsas att de förra har lika stor betydelse som den senare är helt 

enkelt fel, eftersom det inte var så. Jobbigt för oss självupptagna 2010-talsmänniskor 

kanske, men det är inte så mycket att göra åt (Pihl, 7 oktober, 2016).   

I citatet syns hur skribenten argumenterar med hjälp av logos (Ekström, 2008). Hon 

framlägger bevis som stödjer den propositio hon driver, som överensstämmer med Wongs och 

går emot Hiltons. Hon kan därmed ses som interpellerad av Wongs text då hon identifierar sig 

med hans åsikter. Pihl inkluderas därmed i den ideologiuppfattning som han har (Fiske, 

2010). I citatet används också hyperbol då hon kallar 2010-talsmänniskor för självupptagna 

(Lindstedt, 2013).  

Anna-Lena Laurén argumenterar även hon utifrån logos för att driva sin propositio i Dagens 

Nyheter:  

Att historieskrivning är grundad på ett urval är viktigt att lyfta fram. Mekanismerna och 

strukturerna som ligger bakom det här urvalet ska blottläggas och analyseras. Det är ett 

arbete som bara har börjat. Jag har ändå tagit det för självklart att för att kunna kritisera 
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det koloniala perspektiv som är Robinson Crusoes naturliga utgångspunkt ska man helst 

ha läst romanen. Samma omständigheter gäller museer – deras viktigaste uppdrag är att 

öka kunskap, inte att presentera en färdig definition av hur denna kunskap bör tolkas 
(Laurén, 13 oktober, 2016).  

Latent påvisar Laurén att hon är interpellerad av Wongs åsikter och därmed inkluderas i den 

ideologi som protesterar och använder hegemonibegreppet som bakgrund till debatten (Fiske, 

2010). 

Ola Wong svarar sina kritiker åtskilliga gånger i ett flertal texter, i en utav dem tydliggör han 

återigen sin propositio genom att skriva utifrån vad han anser är museernas uppgift:  

Scenkonstmuseet har nyligen annonserat efter en butiksansvarig. I annonsen framgick att 

man vill ha ”ett jämställdhets- och normkritiskt perspektiv i hela sin verksamhet”. Inte 

ens kassapersonalen får vara opolitisk, eller tänka annorlunda. Formell kompetens 

(exempelvis att framgångsrikt kunna driva en butik) väger lätt i jämförelse med hitta ”dig 

som värdesätter olikheter och förstår hur dessa påverkar dig själv och andra” (Wong, 22 

oktober, 2016).  

I citatet drivs proposition med logos som argumentation (Ekström, 2008). Även hyperbol 

används (Lindstedt, 2013) då Wong skriver att ”inte ens kassapersonalen får vara opolitisk”, 

hans ideologi reproduceras i texten i och med hans argumentation, liktydigt med Boréus 

(1994). 

Det som empirin påvisar generellt är att det sker alternativt inte sker en interpellation mellan 

skribenterna och Wong (Fiske, 2010). Genom argumentation och driven propositio 

framkommer ideologitillhörigheten ganska direkt, vilket är liktydigt med Boréus avhandling 

(1994). Det är även märkbart att texterna inkluderas i en manifest intertextuell kedja då de har 

referenser från varandra i sin argumentation – om än den skiljer sig åt (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000). Skribenternas identiteter framkommer genom att de identifierar sig med olika 

åsikter om museernas uppgifter och sätter sig själva och sin sociala roll i argumentationen. 

När detta görs skapas särskiljande kretsar där skribenterna kategoriseras efter sin 

argumentation – de definierar sig med likasinnade och det skapas identitetspolitiska kretsar 

(Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2016).   

Något som kan tolkas som en nodalpunkt samt flytande signifikant i citaten är museerna. 

Texterna utgår från museerna som begrepp samt som institution och därefter argumenterar de 
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olikt om dem. Det sker en tydlig diskursiv kamp mellan hur man ser på museerna genom att 

skribenterna tillskriver dem olikartade innebörder, och beroende på i vilken diskurs museerna 

omnämns tillskrivs de vissa uppgifter, vilket är liktydigt med en nodalpunkt som flytande 

signifikant (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  

I citaten ses också hur skribenter väver in egna åsikter bland de fakta som de framlägger, 

vilket tyder på att det är debattartiklar som skrivs.  

En tolkning som kan göras hittills är att texterna argumenterar utifrån kulturella och politiska 

influenser. När Wong driver sin propositio gör han det ur både ett kulturellt perspektiv men 

också ett politiskt då han kritiserar Follin och kulturministern. Även Hilton och Pihl refererar 

ur historien och dess politiska tågande, vilket innebär att kultur och politik i någon mån agerar 

grundpelare till skribenternas argumentation, och kan ses som övergripande diskurs – som 

debattens sociala praktik (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  

5.1.2. ”OBEROENDE” RÖSTER  
”Fokus på våra möten är hela tiden att locka minoriteter och hbtq-personer till museerna, 

retoriken är hela tiden att vi är alldeles för vita, alldeles för heterosexuella. Självklart är 

det viktigt med människors lika värde. Men vi som kulturinstitutioner måste bottna i vår 

verksamhet och inte låta oss lånas till att vara megafoner som vinklar historien efter det 

för tillfället politiskt gångbara budskapet. Det har ju sällan slutat bra” (Wong, 28 

september, 2016).  

I det här citatet låter Wong en oberoende källa berätta om sin erfarenhet av museernas arbete, 

som används som argumentation för den propositio han driver (Karlberg & Mral 1998). En 

metafor används: museer ska ”vara megafoner som vinklar historien efter det för tillfället 

politiskt gångbara budskapet”, för att styrka argumentationen och den propositio som Wong 

driver (Lindstedt, 2013). Genom att använda en oberoende röst används logos, han framlägger 

fakta i form av en utomstående källa (Ekström, 2008). Wong argumenterar vidare i samma 

text:  

De nya museerna är inte längre fönster mot omvärlden och historien utan skrattspeglar, 

avsedda att få besökaren att känna självhat/självgodhet, men framför allt se sig själva. ”Vi 

får hela tiden höra att allt måste relatera till Sverige 2016, även skytiska bronser”, säger 

en källa (Wong, 28 september, 2016).  
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Wongs propositio drivs vidare med hjälp av ytterligare en metafor: ”skrattspeglar, avsedda att 

få besökaren att känna självhat...” etcetera (Lindstedt, 2013). Även logos används i och med 

källans uttalande, som styrker skribentens argumentation (Ekström, 2008).   

Också Anna Dahlberg, för Expressen, använder oberoende källor som argumentation för att 

styrka sin propositio (Karlberg & Mral, 1998):  

En annan som har varnat för eroderingen av kulturarvet är litteraturvetaren Johan 

Lundberg. I boken ”Det sista museet” (Timbro) visar han hur museerna numera används 

som en arena för att nå helt andra mål, såsom ökad jämställdhet. Det förflutna ska silas 

genom samtidens värderingar för att bjuda så lite motstånd som möjligt (Dahlberg, 1 

oktober, 2016).  

Den propositio som man sett i föregående citat reproduceras även här, men med andra medel. 

Logos används i hög grad som argumentation (Ekström, 2008). Latent i citatet ligger också 

interpellationen; att ”det förflutna ska silas genom samtidens värderingar för att bjuda så lite 

motstånd som möjligt” har en negativ värdering i sig, och därmed delar skribenten den syn på 

verkligheten som Wong och Helmerson med flera innehar (Fiske, 2010).  

Wong argumenterar vidare med oberoende källor i Svenska Dagbladet:  

[...] exempelvis gamla Marionettmuseets kulturskatt med 4 000 föremål som 

Scenkonstmuseet har att förvalta. Den ska reduceras till en monter och några dockor, och 

ingen anställd har expertis om samlingen. Den som vill se mer hänvisas till Tumba, får 

avtala tid för besök, ta tåget och sedan fotvandra till museilagret. ”Säg det till en 

barnfamilj”, säger Marionettmuseets skapare Michael Meschke som skrivit till Alice Bah 

Kunkhe i frågan, utan att få svar (Wong, 22 oktober, 2016).  

I det här citatet används pathos: barnfamiljer kan inte gå och se dockorna på museet för att det 

antas vara för krångligt att ta sig dit, läsaren uppmanas tycka synd om barnfamiljer och 

därmed hålla med skribenten i frågan mot kulturministern och förändringen gällande 

museerna. Även logosargument inkluderas i citatet (Ekström, 2008). Skribenten skriver också 

att källan som får uttala sig i citatet skrivit till kulturministern, men utan att få svar – vilket 

styrker hans argumentation och skapar en klyfta dem emellan – vill man vara på Wongs sida, 

eller kulturministerns?  

I de här citaten används utomstående röster för att styrka skribenternas propositio (Karlberg & 

Mral, 1998). Skribenterna använder de oberoende källorna som argument för att styrka deras 
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syn på den verklighet de ser och den ideologi de inkluderas i (Ricoeur, 1986). Därigenom 

styrks också i Wongs fall den hegemoniska kamp han för gentemot kulturministern och den 

eventuella förändringen av museerna (Fiske, 2010). Genom att använda de oberoende rösterna 

som argumentation kan det också antas som att de ser sig själva som en grupp som står 

utanför de rådande idealen. Genom att de får framträda och anta Wongs sida ges de en plats i 

samhället (Hammarén & Johansson, 2009).  

5.1.3. FAKTA – SOM I REN FAKTA   
Risken är därmed stor att man kan komma att bryta mot museernas egna etiska regler. 

International Council of Museums (ICOM) slår fast att museers primära uppdrag är att 

förvärva, bevara och främja sina samlingar till skydd för kulturarvet och inte låta sig 

styras av ”tillfälliga intellektuella trender” (Wong, 28 september, 2016).  

I citatet ovan argumenterar skribenten utifrån logos då han refererar till ICOM – som talar till 

proposition i textens fördel (Ekström, 2008). Han fortsätter att driva den hegemoniska 

kampen med ett upprepande av begreppet ”tillfällig trend” (Fiske, 2010). Wong skriver vidare 

i samma text från Svenska Dagbladet:  

Men den för tillfället styrande normen är att kulturen ska få folket att tänka rätt. Enligt 

Miljöpartiets kulturgrupps rapport ”Kulturen – det fjärde välfärdsområdet” är kulturens 

uppgift att tjäna bygget av ett hållbart samhälle. Museernas uppdrag blir att uppfostra 

besökaren till att stötta politiken. Samlingarna är i bästa fall rekvisita och lockbete för 

ändamålet (Wong, 28 september, 2016).   

Här används logos som argumentation (Ekström, 2008), Wong väver in egna åsikter i 

faktabelägg, vilket är typiskt för debattartiklar. Han skriver att museernas uppdrag blir att få 

besökaren att stötta politiken och att samlingarna är rekvisita – hans propositio framkommer 

genom den argumentationen (Karlberg & Mral, 1998) och återigen påvisas hegemonikampen 

gentemot kulturministern; hur Wong går emot de rådande ideologierna – som han inte anser 

sig tillhöra eller förstå (Fiske, 2010).  

Också Birgitta Ohlsson, Svenska Dagbladet, argumenterar med hjälp av logos och använder 

ICOM som källa (Ekström, 2008):  

Världskulturmuseerna ska ge information om andra kulturer, och om hur historien har sett 

ut. Deras uppdrag är enligt International Council of Museums (ICOM) att förvärva, 
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bevara och främja sina samlingar till skydd för kulturarvet och inte låta sig styras av 

”tillfälliga intellektuella trender” (Ohlsson, 30 september, 2016).  

Det sker i citatet därmed en manifest intertextuell kedja då hon använder sig av samma källa 

som Wong: ICOM (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Hon använder också begreppet 

”tillfällig trend” som innehar liktydig betydelse som i Wongs och tidigare nämnda skribenters 

texter: de delar därmed diskurs då de definierar tecken på ett liktydigt sätt. Ohlsson kan anses 

vara interpellerad och inneha samma verklighetsuppfattning som Wong och det kan tolkas 

som att de delar ideologi (Fiske, 2010).  

I kommande citat använder Alice Bah Kunkhe, Svenska Dagbladet, logos för att driva sin 

propositio, alternativt för att försvara den i debatten (Ekström, 2008):  

Ola Wong är nu upprörd över att jag besöker Historiska museet och att regeringen haft 

fräckheten att avsätta ytterligare 9,3 miljoner kronor per år för att förstärka 

verksamheterna vid Statens historiska museer och Statens museer för världskultur. 

Regeringen gör denna satsning för att säkerställa att dessa gemensamt finansierade 

kunskapsinstitutioner kan utvecklas som offentliga platser för kunskapsinhämtning, 

idédebatt och upplevelser (Bah Kunkhe, 27 oktober, 2016).  

Med hjälp av logosargument driver hon sin propositio – som märkbart går emot Wongs 

åsikter (Ekström, 2008). Det synliggörs en annan ideologi, då Bah Kuhnke märkbart inte 

interpelleras att definiera sig med det som Wong sagt. Hon har i citatet ingen förståelse för 

Wongs argumentation, och därmed skiljer sig deras ideologitillhörigheter åt: hon exkluderas 

från den (Fiske, 2010). Den intertextuella kedjan är dock kvar i och med att hon refererar till 

Wongs text och besvarar hans argument (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Bah Kuhnke 

använder också hyperbol genom att skriva att Wong är ”upprörd” och ordvalet ”fräckheten” 

(Lindstedt, 2013).  

Även Ann Follin använder logosargument för att besvara kritik och driva sin propositio 

(Ekström, 2008), i Dagens Nyheter skriver hon:  

Enligt regleringsbrev redovisas åtgärder för att nå nya besökare, öka den unga publiken 

och öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Utifrån FN:s Agenda 

2030 ska myndigheten redovisa insatser för att främja utbyte och samarbete med 

utvecklingsländer och länder med bristande demokrati i syfte att bidra till global 

utveckling. Vårt arbete med att bli relevanta för nya målgrupper och inte minst den unga 
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publiken är därmed ingen tillfällig trend, utan svar på regeringsuppdrag genom åren 
(Follin, 12 oktober, 2016).  

Här synliggörs ytterligare bevis på icke-interpellation (Fiske, 2010). Den intertextuella kedjan 

är inte bruten – men den är olik och Follin försvarar sig i citatet genom att skriva att museer 

inte följer en tillfällig trend, som tidigare skribenter påvisat. Genom att sätta begreppet 

”tillfällig trend” i en annan kontext kan begreppet ses som en nodalpunkt; andra tecken ordnas 

efter användningen av ”tillfällig trend” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  

Också Anna Källén, Svenska Dagbladet, argumenterar med hjälp av logosargument (Ekström, 

2008): 

Svensk och internationell forskning visar entydigt att kulturhistoriska museer är och alltid 

har varit politiska institutioner. De stora statliga museerna i Sverige har ända sedan de 

etablerades på 1800-talet eller det tidiga 1900-talet varit formade av sitt politiska 

sammanhang. [...] Det kan tyckas självklart men kanske ändå värt att poängtera, att inget 

statligt kulturhistoriskt museum i världen kan definieras som opolitiskt (Källén, 4 

oktober, 2016).  

Logos används för att påvisa att den propositio som skribenten driver är korrekt, att man som 

läsare ska instämma med hennes åsikter i frågan om huruvida museer alternativt bör eller inte 

bör vara politiska (Ekström, 2008). I och med att Källén argumenterar med logos på detta vis 

syns också hennes ideologitillhörighet – hon instämmer med Follin och går emot Wong med 

anhängare (Fiske, 2010).  

Citaten i den här underrubrikens avsnitt avslöjar en hegemonisk kamp – argumentationen 

tydliggör två läger, med eller emot Wong, där Wong vill påverka den rådande makten som 

kulturministern och Follin innehar gällande museernas eventuella framtid och kulturministern 

och Follin vice versa försvarar den (Fiske, 2010). Återigen kan man genom hur begreppen 

sätts i olika sammanhang tolka dem som nodalpunkter för att kategorisera in skribenterna i 

olika diskurser (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  

Också i de här citaten synliggörs debattens övergripande diskurs, som består i kultur och 

politik och kan tolkas som den sociala praktiken i debatten. De båda sidorna argumenterar 

med hjälp av logosargument om både kultur och politik, om än på ett ibland latent vis 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  
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5.2. NORMKRITIK   
Det diskursiva temat normkritik är av relevans i analysen då det i debatten florerar 

återkommande begrepp, nämligen normkritik och identitetspolitik, och det utifrån dessa sker 

olik argumentation som påvisar vilken diskurs skribenten inkluderas i – begreppen kan 

därmed ses som nodalpunkter.  

5.2.1. DEN NORMKRITISKA DEBATTEN   
Vad som nu sker med Världskulturmuseerna är ett mikrokosmos av en kulturpolitik som 

gått vilse i postkolonialt tänkande och en kvävande norm av normkritik. Den växer ur en 

populistisk idévärld där tron på objektiva fakta förnekas och därmed också behovet av 

museer som institution för att samla, upptäcka och sprida kunskap (Wong, 28 

september, 2016). 

I citatet driver Wong sin propositio – som är emot Follin och kulturministern, genom att 

använda parafraser. Ordval som ”mikrokosmos”, gått vilse i postkolonialt tänkande”, 

”kvävande norm av normkritik” och ”populistisk idévärld” förskönar läsningen aningen, och 

kan även ses som hyperbolisk (Lindstedt, 2013). Wong påvisar tydligt hur han ser på 

kulturpolitiken, och gör det med en negativ värdering som tyder på att han för en hegemonisk 

kamp gentemot kulturministern och Follin då han påpekar att objektiva fakta förnekas i och 

med deras syn (Fiske, 2010). Genom att han har en egen syn på museernas uppgift och 

kulturpolitiken kan en tolkning göras att hans verklighetssyn är grundad i hans 

identitetspolitiska tillhörighet (Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2016).   

Erik Helmerson, Dagens Nyheter, skriver också han om begreppet normkritik:  

Just museerna är ofta syndabockar i den normkritiska debatten. Borde de inte rensas på 

kolonialistiskt, nationalistiskt tankegods? Är det inte dags att avveckla 

tolkningsföreträdet? Men det gör man ju inte på detta sätt. Det är bara en ny tolkning som 

får företräde (Helmerson, 29 september, 2016).  

Den normkritiska debatten är i citatet ett faktum; skribenten alluderar genom att benämna den 

som ett självklart fenomen som existerat innan texten skrivs. I citatet används också 

parafraser som argumentation då skribenten skriver att museerna är ”syndabockar” som borde 

rensas på kolonialistiska tankegods (Lindstedt, 2013). Genom att normkritik som begrepp 
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reproduceras tydliggörs den intertextuella manifesta kedjan (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000).  

Fredrik Virtanen, Aftonbladet, skriver också han om normkritik som ett faktum: 

”Normkritiksdebatten” började med att Svenska Dagbladets journalist Ola Wong högljutt 

varnade ”för en kulturpolitik som har gått vilse i postkolonialt och normkritiskt 

tänkande”(Virtanen, 7 oktober, 2016). Museidebatten, som den i många fall benämns som, 

har här tagit en ny riktning, Virtanen alluderar också han genom att benämna den som 

”normkritiksdebatten”. Därefter använder han hyperboliska ordval för att argumentera: Wong 

ska ”högljutt” varnat för kulturpolitiken (Lindstedt, 2013). Citerandet av Wongs text tydliggör 

också den intertextuella kedjan (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Virtanen skriver i 

samma text:  

Högern har i alla tider bekämpat progressivitet där den dykt upp. Det är ideologi. Utan 

progressiv vänster och liberaler hade kvinnlig rösträtt dröjt 50 år till och vi hade ännu inte 

haft samkönade äktenskap. I dag kämpar högern lika febrigt mot ord som 

”identitetspolitik”, ”rasifiering”, ”intersektionalitet” och ”normkritik” – dess 

”postkoloniala”, ibland även slappt kallat ”postmoderna” begrepp som används av alla 

dessa jobbiga, gapiga, tjatiga minoriteter som kräver rättvisa och jämlikhet (Virtanen, 7 

oktober, 2016).  

I citatet alluderar skribenten genom att skriva att högern ”i alla tider bekämpat progressivitet 

där den dykt upp” och att det ”är ideologi”. Läsaren antas införstådd i vad detta innebär. 

Skribentens propositio framkommer med hjälp av hyperbolanvändning och metaforer som 

argumentation, han använder ord som ”identitetspolitik”, ”normkritik” och ”postkoloniala” 

för att argumentera emot högern som ”febrigt” kämpar mot ”jobbiga, gapiga, tjatiga 

minoriteter” (Lindstedt, 2013). Ordvalen i argumentationen är negativt laddade och synliggör 

hans ideologi – emot Wong (Fiske, 2010).    

Också Karin Pihl, Expressen, instämmer i att debatten bör tituleras som ”normkritiksdebatt”: 

Det är en ideologisk fejd mellan de som anser att kampen för normkritik är vår tids stora 

strid, och de som anser att överpolitisering och ideologisering förolämpar kulturarvet (Pihl, 7 

oktober, 2016). Även Pihl använder hyperboliska ordval som argumentation: ”vår tids stora 

strid” och parafraserar genom att skriva om en ”ideologisk fejd” och att ”ideologisering 

förolämpar kulturarvet” (Lindstedt, 2013). Återigen synliggörs den intertextuella kedja som 

tidigare nämnts (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  
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Per Wirtén skriver för Expressen: Wongs artikel fick ovanligt stor uppmärksamhet. Allvarliga 

kulturjournalister samtalade bekymrat i radion om politiseringen av kulturarvet. Återigen 

tuggades normkritikens och identitetspolitikens menliga inverkan (Wirtén, 9 oktober, 2016). 

Även Wirtén använder hyperboliska parafraser som argumentation: ”allvarliga 

kulturjournalister samtalade bekymrat”, ”återigen tuggades normkritikens och 

identitetspolitikens menliga inverkan” (Lindstedt, 2013). Hans citat kan tolkas som negativt 

laddad och genom den argumentationen framkommer skribentens identitetstillhörighet – han 

definierar sig inte med de allvarliga journalisterna som samtalar bekymrat och därmed 

synliggörs hans, valda, exkluderande ur deras ideologi (Fiske, 2010).  

Skribenterna är överens om att debatten inte bara kretsar kring museer, utan även kring just 

begreppet normkritik och dess relevans i både museibranschen men också som samtalsämne. 

Om än deras argumentation ter sig annorlunda, blandas normkritik som begrepp in på ett eller 

annat sätt. Det syns vidare i Lauréns text, hon skriver i Dagens Nyheter:  

Om man vill veta hur bilden av mannen som norm har skapats, hur hans roller som djärv 

upptäcktsresande, samhällsbyggare, äventyrare och uppfinnare har konstruerats, samt 

vilken syn denne man har på kvinnor, svarta eller ursprungsbefolkningar – då ska man 

läsa Defoe, Dumas och Verne. Det är tusen gånger mer effektivt än att gå på ett 

normkritiskt museum (Laurén, 13 oktober).  

Också i det här citatet drivs argumentationen med hjälp av begreppet normkritik, som även 

frambringar skribentens propositio (Karlberg & Mral, 1998).  Argumentationen består av 

hyperbol då skribenten skriver att det är ”tusen gånger med effektivt” att läsa författarna hon 

nämner än att gå på ett normkritiskt museum (Lindstedt, 2013). Latent kan det tolkas som att 

argumentationen avslöjar hennes ideologitillhörighet – hon är emot att museerna förändras 

och delar syn på verkligheten som beskrivs med Wong (Fiske, 2010).  

Per Wirtén, Expressen, bidrar med ytterligare en text i debatten och i den skriver han om sin 

föregående text: Den var ju en avsiktlig uppläxning, inte bara av Ola Wong utan av en 

kulturdebatt som geggar samman viktiga begrepp och rörelser i tiden – som normkritik, 

identitetspolitik och postkolonialism – utan respekt för sammanhang (Wirtén, 14 oktober, 

2016). Också här används metaforisk argumentation: ”geggar samman viktiga begrepp”, för 

att driva den propositio han står bakom (Lindstedt, 2013). Genom att skribenten upprepar sig 

och sin propositio i ännu en text förtydligas hans ideologitillhörighet och diskurs. Han ser 
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olikt på begreppen än vad Wong gör, och inkluderas därmed i Follin och kulturministerns 

diskurs – där hans definition är mer liktydig (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  

Ola Wong skriver i en utav hans flertal texter i debatten: 

Så museerna får i uppgift att belysa ”politiska konflikter, sociala rörelser, identitetskamp 

och kulturproduktion”. Alla tjänstemän fattar vad den rödgröna regeringen menar med 

den beställningen. Men påverkas verkligen Sverigedemokraternas väljare av att 

Hallwylska museet blir normkritiskt? Departementet skriver att den gamla grevinnans 

palats, liksom Skokloster och Livrustkammaren, har integrerat normkritiska perspektiv i 

sina utställningar, oavsett vilka ämnen eller artefakter verksamheten utgått ifrån. Men 

strävan efter mångfald kan lätt leda till enfald (Wong, 22 oktober, 2016).  

Här används logos som argumentation (Ekström, 2008). Wongs propositio framkommer 

tydligt genom att han ställer en retorisk fråga: om SD:s väljare påverkas av normkritiska 

museer (Lindstedt, 2013). Hans identitetspolitiska tillhörighet förstärks genom 

argumentationen då citatet kan tolkas som att han kritiserar den rödgröna regeringen. Han för 

vidare den hegemoniska kampen gentemot förändringen av muserna, och han gör det genom 

att utgå från sin egen verklighetssyn – hans ideologi (Fiske, 2010). 

Johan Hilton, Dagens Nyheter, skriver likt följande om normkritik:  

Det har varit mycket prat om normkritik i medierna den senaste tiden. En kulturminister 

har tydligen utfört dekret om en ”ideologisering av kulturinstitutioner” och påtvingat 

allmänheten luddiga teorier om rasifiering. På museerna tvingas de anställda, likt grisar 

till slakt, iväg på kompetensutvecklande utbildningar i queer. Och vid det här laget har 

debattörer säkert redan hunnit uttala den magiska ordkonstruktionen ”genusdagis på 

Södermalm”, de brukar göra det (Hilton, 4 oktober, 2016).  

I citatet förs argumentation med hjälp av hyperboliska stilfigurer: ”påtvingat allmänheten 

luddiga teorier”, och även metaforiska sådana: ”tvingas de anställda, likt grisar till slakt”. Han 

alluderar även genom att omnämna debattörerna som enligt skribenten hunnit uttala 

”genusdagis på Södermalm”, som också innehåller figuren hyperbol (Lindstedt, 2013). Detta 

kan tolkas som att skribenten anser att debattens relevans är skämtvänlig, och därigenom 

tydliggörs hans propositio och ideologitillhörighet. Hilton och Wong delar uppenbart inte 

synen på museernas normkritiska omvandling, och därmed inte heller ideologi (Fiske, 2010). 

Genom att skriva att ”en kulturminister har tydligen utfört dekret om...” syns den 
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intertextuella kedjan – som läsare blir man införstådd i att texten innehåller fragment från 

debatten (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  

Bah Kuhnke besvarar kritiken hon får i ett flertal texter, och skriver i en utav dem: 

Regeringen har med andra ord inte gett museet i uppdrag att jobba med till exempel 

normkritik, den typen av detaljstyrning motverkar museernas möjligheter att verka som 

kunskapsinstitutioner (Bah Kuhnke, 4 oktober, 2016). Här driver hon sin propositio genom 

logosargument (Ekström, 2008), hon använder regeringen som underlag och påvisar att Wong 

har fel – de delar med andra ord inte syn på verklighetens museer och hon försvarar den 

rådande ideologi som Wong hegemoniskt försöker rubba (Fiske, 2008). Genom att sätta 

normkritik i en kontext som frångår Wongs uppfattning, men som ändock nämns, kan 

begreppet ses som en nodalpunkt. Kulturministern för sin argumentation utefter begreppet 

”normkritik” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  

Ann Follin, Dagens Nyheter, skriver om normkritik med hjälp av en metafor (Lindstedt, 

2013). Hennes exordium lyder: Ett normkritiskt spöke drar fram i museidebatten (Follin, 12 

oktober, 2016).  Vilket påvisar att även hon anser debatten vara influerad av normkritik, likt 

redan nämnda skribenter. Den intertextuella kedjan är inte bruten och tesen att normkritik som 

begrepp kan ses som en nodalpunkt styrks (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  

Utifrån tecknet normkritik argumenterar skribenterna olikartat och andra tecken får utefter 

begreppet betydelser som delar in debattens aktörer i olika diskurser, då normkritik som 

nodalpunkt. Beroende på i vilket sammanhang, i vilken argumentation som normkritik som 

begrepp används påvisas skribenternas syn på världen och museer, och deras ideologi 

synliggörs därigenom. Vilket är liktydigt med Boreús (1994) avhandling. Genom att 

begreppet används på olikt vis beroende på vilken skribent som använder det kan det som 

nodalpunkt också ses som en flytande signifikant (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  

Användningen av normkritik i samtliga texter påvisar också att debatten består i en 

intertextuell manifest kedja (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Begreppet reproduceras 

genom att skribenterna besvarar varandra, alternativt försvarar begreppet på sitt sätt. Genom 

att skribenterna gör det synliggörs deras identitet. De definierar sig med likasinnade 

uppfattningar och använder begreppet i en negativ alternativ positiv bemärkelse, som gör att 

de kategoriseras in i fack där åsikter delas och därmed får sin sociala identitet markerad 

(Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2016).  
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Något som återigen tåls att påvisa är den kulturpolitiska sociala praktiken. I det här avsnittet 

synliggörs det ytterligare genom att skribenterna argumenterar utifrån vad kulturministern ska 

ha sagt och inte sagt, menat och inte menat. Påtagligheten i kulturpolitiken som övergripande 

diskurs går inte att bortse ifrån (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).   

5.2.2. DEFINITIONEN AV IDENTITETSPOLITIK 
Anna Dahlberg skriver i Expressen: Självfallet är det viktigt att motverka diskriminering av 

olika slag och att verka för en mångfald av perspektiv. Problemet uppstår om denna strävan 

blir en överordnad ideologi i form av identitetspolitik och politiseringen smyger sig på 

(Dahlberg, 1 oktober, 2016). Begreppet identitetspolitik används i argumentationen, och likt 

begreppet normkritik används det i sammanhang med en färgad klang – på ett positivt eller 

negativt, som i det här citatet, sätt. Skribentens syn på verkligheten, hennes 

ideologitillhörighet, synliggörs genom att hon skriver att det är ett problem om politiseringen 

smyger sig på. Hon anser sig vara interpellerad av Wongs text och instämmer i hans åsikter 

(Fiske, 2010).   

Helmerson, för Dagens Nyheter, använder också identitetspolitik som begrepp för att driva sin 

propositio (Karlberg & Mral, 1998): Dessutom: att utgå från att jag fungerar så reducerar 

mig till en enda aspekt, astman. Så fungerar identitetspolitiken, den kvistar av oss och föser in 

oss i grupper präglade av blott ett attribut (Helmerson, 29 oktober, 2016). Helmerson sätter 

begreppet i ett negativt argumentationssammanhang i och med att han tidigare i texten (och i 

analysen) påvisat hur han inte vill bli identifierad som en person med astma. Därmed anläggs 

en negativ association i citatet och i begreppet identitetspolitik och skribenten och Dahlberg 

kan tolkas ha samma diskurstillhörighet då de skriver liktydigt om begreppet (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000).  

Någon som använder begreppet identitetspolitik för att driva sin tes är också Per Wirtén. Han 

skriver likt följande om Ola Wongs inledande text den 28 september:  

Var det därför hans artikel väckte sådan uppmärksamhet? Återigen kunde hela mattan av 

trötthet över kulturkritiskt tänkande rullas ut. I den ligger allt sammanrört i en obegriplig 

gegga, utan distinktioner eller egentlig vilja att förstå. Svårenliga synsätt som 

”postmodernism” och ”identitetspolitik” smackas ihop, som om de vore samma sak 

(Wirtén, 9 oktober, 2016).  
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Argumentation förs i citatet med hjälp av parafraser, Wirtén förskönar meningar som 

innehåller negativ klang, vilket synliggörs genom att han ställer en retorisk fråga i citatens 

inledning, och därefter använder metaforer som argumentation (Lindstedt, 2013): ”kunde hela 

mattan av trötthet över kulturkritiskt tänkande rullas ut”. Han skriver i samma text: Om Ola 

Wong gjort den här hemläxan hade han kanske upptäckt att Ann Follins förslag präglas av 

motsatsen till identitetspolitik, nämligen att kulturer är föränderliga och inte essentiella, att vi 

inte bör berätta om de andra utan med de andra (Wirtén, 9 oktober, 2016). Här framkommer 

hans propositio tydligt – han instämmer inte med Wong och exkluderas därmed från hans 

ideologi och inkluderas i Follin och kulturministerns då han försvarar dem och förslaget och 

därmed istället delar deras verklighetssyn (Fiske, 2010). Textens conclusio innehåller också 

begreppet identitetspolitik (Karlberg & Mral, 1998), Wirtén skriver: Sammangeggandet av 

fientlighet mot mångkulturella synsätt, modern kulturteori, emancipatoriska rörelser och hela 

raden av fenomen från normkritik till identitetspolitik verkar ha nått den kritiska punkt där 

det kan börja utöva egen makt (Wirtén, 9 oktober, 2016). Också här parafraserar han i sin 

argumentation, som mynnar ut i hans propositio (Lindstedt, 2013). Hans ideologitillhörighet 

gör sig återigen påmind genom den negativa värderingen gentemot Wong med anhängare 

(Fiske, 2010).  

I citaten ovan påvisas skribenternas diskurser. Genom användandet av begreppet 

identitetspolitik som argumentation synliggörs åt vilket håll de strävar med sin proposition, 

och därmed kan tolkningar göras som sätter skribenterna i gemensamma alternativt olika 

diskurser. Identitetspolitik kan, likt normkritik, ses som en nodalpunkt och flytande 

signifikant i debatten (Winter Jørgensen & Phillips, 2000). Beroende på vem som använder 

begreppen och hur, synliggörs personens ideologi (Boréus, 1994) och därmed kan diskursen 

tolkas som konstaterad. För att exemplifiera ytterligare sker detta när Wirtén, med negativ 

värdering, skriver om identitetspolitik, då ges begreppet en viss betydelse, som påvisar hans 

diskurs. Och när Helmerson skriver om den, som menar att den används inom 

museibranschen och påverkar den negativt, ges begreppet en annan betydelse, som påvisar 

Helmersons diskurs, som då är olik Wirténs.  

Hittills tenderar debatten att utmynna i två sorters diskurser, icke betitlade kan de 

kategoriseras efter skribenterna och då innefatta Follin och kulturministerns diskurs, som 

skribenter väljer att inkluderas i genom sin argumentation, samt Wongs diskurs, där skribenter 

också inkluderas genom sin argumentation (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  
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5.3. FÄRGPOLITIK 
Färgpolitik som diskursivt tema inkluderar skribenternas latenta identitetspolitiska 

tillhörighet. I debatten uppmanar de till debatt och besvarar varandras texter, och detta görs 

genom att påvisa att de tänker olika om museer och museers uppgift i samhället med 

utgångspunkt i sina egna verkligheter.   

5.3.1. UPPMANINGAR 
Follin har från början varit tydlig med att museerna ska användas i kampen mot 

Sverigedemokraterna, ”motarbeta exkluderande krafter”, som hon säger. Men det finns en 

uppenbar risk att den valda inriktningen, förutom att den är etiskt tveksam och 

intellektuellt katastrofal, även är kontraproduktiv. När museets verksamhet 

partipolitiseras kommer den kostsamma organisationsförändringen och överintendent 

Follin själv knappast bli mer långvarig än regeringen (Wong, 28 september, 2016).  

Här använder Wong logos genom att argumentera utifrån vad Follin ska ha sagt (Ekström, 

2008). Han använder hyperbolisk argumentation genom att skriva att Follins valda inriktning 

är ”etiskt tveksam och intellektuellt katastrofal”. Han skriver också ”när museets verksamhet 

partipolitiseras”, som är ett konstaterande han drar utifrån sig själv och därmed tyder på 

hyperbolanvändning. Wong alluderar genom att påpeka regeringens kvarsittande – som läsare 

förväntas man vara införstådd i vad som menas med det (Lindstedt, 2013). Wongs 

identitetspolitiska tillhörighet framkommer i citatet genom att han drar slutsatser utifrån sin 

egen syn på verkligheten och sina tolkningsramar, vilket är representativt för 

identitetspolitiken (Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2016). Även hegemoni utövas 

genom att han via sin argumentation försöker försämra Follin och förbättra sin propositio 

(Fiske, 2010). I samma text fortsätter han:  

Sverigedemokraterna vill på sikt avveckla stödet till Världskulturmuseerna, och Follin 

gör jobbet åt dem. [...] Kulturministern drivs säkert av en god vilja, men – och det ser ut 

att bli historiens dom över denna regering – att försöka göra gott utan respekt för kunskap 

leder ofta till motsatsen (Wong, 28 september, 2016).  

Wong driver sin propositio genom att påvisa att både Follin och kulturministern gör fel i och 

med förändringarna gällande museerna (Karlberg & Mral, 1998). Han använder hyperbol 

genom att han konstaterar att Follin gör jobbet åt SD (Lindstedt, 2013). Sista meningen i 

citatet är Wongs conclusio i texten, och där han argumenterar genom parafraser och tydliggör 
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hur olika deras ideologier är genom att skriva hyperboliskt om kulturministerns goda vilja, 

som han anser lär bli ”historiens dom över denna regering” (Lindstedt, 2013).  

Erik Helmerson, Dagens Nyheter, gör ett mer latent uppmanande gällande museerna. Hans 

texts conclusio lyder (Karlberg & Mral, 1998):  

Muserna förmedlar ett ovärderligt kulturarv som nu eroderas. Allt detta bara för en 

trendteori som kan vara glömd om tio år. Det är 70-talet i repris. Och precis som då är det 

ingen öppen debatt. Ett upplyst avantgarde går före och rensar ut det förstockade. Vilka 

protesterar? Sura liberala skribenter. Enstaka debattörer. Sedan är det tyst – vad vänstern i 

stort och Kultursverige anser om detta vet jag inte (Helmerson, 29 oktober, 2016).  

Återigen används begreppet ”trendteori”, som analysen påvisat tidigare avser vilken 

diskurstillhörighet som skribenten har beroende på sammanhanget det sätts i. Detta förstärks i 

citatet. Helmerson alluderar också genom att benämna debatten som en repris av 70-talet. Han 

argumenterar genom hyperboliska ordval – sura liberaler, etcetera, och uppmanar till 

engagemang genom att påpeka att det är tyst från vänstern och kulturen i landet (Lindstedt, 

2013). Genom denna uppmaning påvisar han också att han delar Wongs verklighetssyn och 

därmed står bakom den hegemoniska kampen som förs gentemot Follin och kulturministern 

(Fiske, 2010).  

Anna Dahlberg, Expressen, uppmanar även hon till debatt: För precis som Ola Wong skriver, 

krattar kulturpolitiken nu manegen för högerpopulismen. Med vilka principer ska Bah 

Kuhnke & Co försvara kulturens oberoende ställning den dag som SD eventuellt får 

inflytande över kulturpolitiken? (Dahlberg, 1 oktober, 2016). I citatet påvisar Dahlberg att hon 

är med Wong genom att hon instämmer i hans uttalande och ifrågasätter kulturministern och 

Follin (som kan tolkas är ”& Co”). Reproduktionen av Wongs yttranden synliggör debattens 

intertextuella manifesta kedja och skribentens diskurstillhörighet – Dahlberg och Wong (med 

flera) menar att kulturpolitiken ”krattar manegen åt högerpopulismen” och innehar därmed 

samma referensramar gällande element (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Skribentens 

reproducerade propositio visar också hennes ideologitillhörighet (Fiske, 2010).  

Ytterligare en skribent i debatten som är inne på ett liktydigt spår är Karin Pihl, hon skriver i 

Expressen:  

För att återgå till museerna. Det är väl bra med klimatarbete, genus och queer. Men varför 

i hela fridens namn ska ostasiatiska museet hålla på med det? Enligt Ann Follin är hennes 
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uppdrag som museiintendent att ”ena världens länder kring det kollektiva ansvaret för en 

positiv global utveckling”. Hon skriver: ”Att fånga upp den unga generationens 

engagemang att vilja bidra till att utveckla en bättre gemensam hållbar framtid är ett av 

Världsmuseernas viktigaste uppdrag.” Och Grön Ungdoms raison d’être är att förvalta det 

grekiska kulturarvet då eller? Rapporten är helt obegriplig och består till hundra procent 

av blaj (Pihl, 7 oktober, 2016).   

Pihl driver också sin propositio utifrån vad Follin ska ha sagt och skrivit (Karlberg & Mral, 

1998). Pihl förlöjligar Follins uttalanden genom hyperbol när hon skriver om Grön Ungdoms 

uppgift och skriver att rapporten är ”blaj” (Lindstedt, 2013). Latent kan man därmed tolka 

citatet som liktydigt med bland andra Wongs och Dahlbergs, och Pihl delar då diskurs med 

dessa (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Pihl inkluderas också som medlem som för den 

hegemoniska kampen gentemot Follin och kulturministern då hon kritiserar dem (Fiske, 

2010). I det här citatet, som är Pihls conclusio (Karlbegr & Mral, 1998), försvarar hon 

metadebatten:  

Men ett antal debattörer i svenska medier påstår fortfarande att hela debatten om 

identitetspolitik är en anka och att de sakförhållande som går att hitta svart på vitt i 

originalkällor inte existerat. Om de vill försvara identitetspolitik är det deras rätt. Men säg 

inte att debatten är påhittad. Källorna finns. Det är bara att googla (Laurén, 13 oktober, 

2016).  

I citatet används en metafor – att debatten är en ”anka”, och hon parafraserar för att driva sin 

propositio (Lindstedt, 2013). Upprepandet av begreppet identitetspolitik påvisar den 

intertextuella manifesta kedjan (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  

Birgitta Ohlsson, Svenska Dagbladet, skriver: Som liberal delar jag Alice Bah Kuhnkes syn på 

att demokrati, miljömedvetenhet och jämställdhet är otroligt viktiga värden. Inom dessa 

områden finns också stora utmaningar framöver. Men varför vill hon blanda in 

världskulturmuseerna? (Ohlsson, 30 september, 2016). Skribenten utgår från sig själv och 

jämför sig med Bah Kuhnke och drar en skiljelinje genom att påvisa att de inte tycker lika i 

frågan om museerna – Ohlsson inkluderas därmed i den ideologi Wong med anhängare delar 

(Fiske, 2010). Ohlssons conclusio i texten lyder (Karlberg & Mral, 1998): Därför är Bah 

Kuhnkes kulturpolitik illavarslande och kontraproduktiv. Bättre lösningar på klimatkrisen, 

jämställdhetsproblemen och utanförskapet kommer genom att människor tänker fritt, inte när 

de tänker rätt. Inte minst på kulturfronten (Ohlsson, 30 september, 2016). I det här citatet 
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används ordvalet ”kontraproduktiv”, som är en referens från Wongs text (28 september, 2016) 

då han också skriver att kulturministerns politik är just kontraproduktiv. Därmed delar 

Ohlsson och Wong diskurs (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

I det här citatet skriver Wirtén om idén med Wongs text:  

Vad är det han vill, undrar jag. Är det en personlig vendetta för att skada Follin? Han 

beskriver iskall stämning och rädda medarbetare. Det är möjligt att hon är en dålig chef. 

Hon kanske bör söka sig till andra jobb. Det är också möjligt att personalen tappar 

ambitionerna i trötthet över samhällets förändringar. De kanske helst vill göra som de 

gjorde förr: sätta gamla vaser i glaslådor med etikett. Jag vet inte (Wirtén, 9 oktober, 

2016).  

Wirtén använder hyperbolisk argumentation då han skriver om ”vendetta”, ”iskall stämning” 

och ”rädda medarbetare”, han skriver också hur museiarbetare sätter ”vaser i glaslådor med 

etikett”, vilket kan tolkas som en överdriven beskrivning av vad museiarbetare gör (Lindstedt, 

2013). Genom att kritisera Wongs argument exkluderar han sig från Wongs ideologisyn – 

Wirtén påvisar att han inte har förståelse för Wongs syn på sin verklighet (Fiske, 2010).  

I sin slutreplik, som Wong kallar det, skriver han om att debatten uppmärksammats av en 

mängd skribenter: Varför bemöter inte kulturministern dessa debattörer i sak? Hur kan man 

ens ha en debatt när kulturministern negligerar så många av de inlägg som skrivits? (Wong, 

11 november, 2016). Återigen påvisar Wong att han för en hegemonisk kamp i och med att 

kulturministern anses sitta på makten och besvara hans, med fleras, argumentation (Fiske, 

2010). Han utvecklar ytterligare i textens conclusio:  

Den här museidebatten är inte och aldrig har varit något envig mellan mig och 

kulturministern, i så fall hade jag gärna gjort upp över en lunch på Medelhavsmuseet, 

som Bah Kuhnke föreslog. Den väcker sådant engagemang för att den handlar om att 

värna respekt för sanning, gedigen kunskap, oberoende institutioner och vuxet tänkande. 

Det är värden som i detta populismens tidevarv behöver skyddas mer än någonsin, i 

världen och i Sverige (Wong, 11 november, 2016).  

Wongs conclusio är liktydig med hans genomgående propositio i hans texter (Karlberg & 

Mral, 1998). I citatet parafraserar han som slutord (Lindstedt, 2013).  
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Follin uppmärksammar till debatt i sin exordium, men startar också med argumentation som 

tydligt visar att hon inte delar den verklighetssyn som Wong med anhängare beskriver 

(Karlberg & Mral, 1998):  

Kulturarvsfrågor engagerar och den myndighet jag ansvarar för, Statens museer för 

världskultur, har på sistone varit i fokus för en intensiv kulturdebatt. Det välkomnar jag. 

Mer olyckligt är att denna diskussion har kommit att baseras på en hel del osaklighet och 

förhastade slutsatser (Follin, 12 oktober, 2016).  

Follin påvisar i citatet att Wongs propositio och hegemoniska kamp, som hon menar baseras 

på ”förhastade slutsatser”, inte överensstämmer med henne och hennes verklighetssyn. Hon 

exkluderar sig därmed från den ideologin (Fiske, 2010). Också i hennes conclusio uppmanar 

hon till debatt: I grunden är jag glad över den diskussion som nu pågår och känner ett stort 

stöd för vår verksamhet. Världskulturmuseerna är mer relevanta än någonsin och det är min 

absoluta övertygelse att vår verksamhet kan bli angelägen för fler (Follin, 12 oktober, 2016). 

Hon driver sin propositio som conclusio, men gör ingen drastisk argumentation (Karlberg & 

Mral, 1998).  

I de här citaten framkommer återigen skribenternas olika syn på museerna och museernas 

uppgift i samhället, som tydliggjorts tidigare i analysen. Därmed stödjs tolkningen om att 

museerna som begrepp kan ses som en nodalpunkt och flytande signifikant och att det pågår 

en diskursiv kamp Wong och kulturministern och Follin emellan. Museerna är ett tecken i 

debatten som hamnar i det som Laclau och Mouffe kallar för diskursivt fält. I de skilda 

diskurserna ignoreras andra definitioner och den roll som museum bör ha och 

argumentationen sker utifrån den verklighetssyn som florerar inom diskursen (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000) – som också teoretiskt sett kan tolkas som att de argumenterar 

utifrån den identitetspolitiska grupp de tillhör (Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2016). 

Genom argumentationen syns skribenternas verklighetssyn och därmed också deras ideologi. 

Huruvida de instämmer eller inte i Wongs syn på verkligheten kan antas vara liktydigt med 

Frenanders (1999) avhandling – anledningen till att kulturministern med anhängare inte anser 

sig ha förståelse för Wongs argument kan bero på deras diskurstillhörighet (Frenander, 1999).  

Den sociala praktiken synliggörs också här genom skribenternas argumentation, som påvisar 

deras diskurser (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Att argumentationen tar fasta ur 
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kulturpolitiken är ett faktum i och med att de upprepande gånger refererar till både Follins 

förslag, kulturministerns uppgift och politikens roll i kultursfären.  

5.3.2. SVAR PÅ TAL 
Follin har poänger i sin analys: klimatet är onekligen ”den största globala utmaningen” – 

men för att lösa problemen vi står inför behövs fritt tänkande och kunniga människor, 

sådana som stimuleras av kunskapsbaserade museer. Propaganda däremot skapar cyniker 

och nickedockor (Wong, 28 september, 2016).  

I det här citatet kritiserar Wong Follins förslag och argumenterar med hjälp av hyperbol och 

en metafor (Lindstedt, 2013): ”propaganda skapar cyniker och nickedockor”. Genom 

argumentationen kan man tolka hans ideologi då han menar att hans syn skiljer sig från 

Follins (Fiske, 2010). Wong anser sig också ha en lösning på Follins uttalande och påpekar att 

hans syn på saken är mer representativ för museer; han utgår från sin identitetspolitik för att 

föra sin argumentation (Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2016). 

Virtanen, Aftonbladet, kritiserar Wongs text och skriver om det förslag som Wong menar att 

han har tagit del utav:  

Ett viktigt uppdrag var ”att fånga upp den unga generationens engagemang och vilja att 

bidra till en bättre framtid”, citerade Wong ogillande och hoppade därpå rakt till 

slutsatsen att detta var ”kulturminister Alice Bah Kuhnkes hjärtefrågor: klimat, 

demokrati, mångkultur och identitetspolitik”. Otäcka grejor för vissa (Virtanen, 7 

oktober, 2016).  

Genom upprepandet av citat ur Wongs text synliggörs den intertextuella manifesta kedjan i 

debatten (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Virtanen citerar Wong med hjälp av 

hyperboliska ordval då han skriver att Wong ”ogillande” hoppade rakt på sak. Virtanen 

skriver också ”otäcka grejor för vissa” som kan tolkas som en hyperbol där tonen är skämtsam 

(Lindstedt, 2013). Han fortsätter citera Wongs text och påvisa den intertextuella manifesta 

kedjan (Winther Jørgensen & Phillips, 2000):  

Efter att ha refererat några miljöpartistiska idéer om kulturpolitik, citerade Wong en 

anonym museimedarbetare som förklarar vad allt handlar om, på ren svenska: – Fokus på 

våra möten är hela tiden att locka minoriteter och hbtq-personer till museerna, retoriken 

är hela tiden att vi är alldeles för vita, alldeles för heterosexuella.  
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Ja fy. Massa handikappade, invandrare och bögar på statliga museer! (Virtanen, 7 

oktober, 2016).  

I det här citatet alluderar Virtanen genom att nämna miljöpartipolitiska idéer om kulturpolitik 

som Wong ska inneha, vilket latent innebär outtalade åsikter om Wong. Virtanen använder 

också hyperbol och pathos genom att spela på läsarens känslor när han skriver ”Ja fy. Massa 

handikappade”... etcetera. Som kan tolkas som en skämtsam överdriven argumentation 

(Lindstedt, 2013). Genom att han för sin argumentation på det sättet framkommer hans 

ideologi, han delar verklighetssyn med kulturministern och Follin (Fiske, 2010). Virtanen 

skriver vidare:  

Sedan – poff. I onsdags gick luften ur debatten. Det blev pinsamt. [...] Tydligen hade 

Wong misstagit kulturministern för en miljöpartist (det var ett skämt, Bah-Kuhnke är 

miljöpartist, rent tekniskt, hon blev medlem när hon blev minister). [...] Och Ann Follins 

rapport till kulturdepartementet innehåller på sin höjd fragment av det Wong påstod. Det 

kan alla enkelt kolla genom att läsa den på Världsmuseernas hemsida eller via 

kulturdepartementet. Alla debattörer hade blivit blåsta. Ingen hade orkat gå till källorna 

(Virtanen, 7 oktober, 2016). 

Citatet inleds metaforiskt genom ordvalet ”poff”, och att luften gick ur debatten. Virtanen 

använder därefter hyperboliska ordval och försöker vara skämtsam genom att skriva att det 

blev pinsamt för debattörerna samt att Wong misstagit kulturministerns partitillhörighet 

(Lindstedt, 2013). Att alla debattörer blivit blåsta och heller inte gått till källorna, som han 

skriver, exkluderar honom från de nämnda diskurserna. Virtanen identifierar sig inte med 

någon av ovan nämna skribenter och en tolkning kan göras att han anser debatten vara 

irrelevant och därmed för argumentation utifrån sin identitet och identitetspolitik – eftersom 

den är säregen och inte liktydig med resterande skribenter i debatten (Stanford Encyclopedia 

of Philosophy, 2016). 

Virtanens texts conclusio fortsätter i samma spår:  

Men håll med om att storyn rymde hela samtiden: Svag opinionsjournalistik, därpå 

tyckande baserat på den svaga journalistiken och därmed var det stora kulturkriget igång 

– mellan Donald Trump och Hillary Clinton, mellan bakåtsträvare och framåtsträvare, 

mellan SD och PK om man så vill. Kolla aldrig en bra story. Vad ska vi då debattera? 

(Virtanen, 7 oktober, 2016).  
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Också i det här citatet används hyperbol som argumentation: han skriver om svag 

”opinionsjournalistik”, ”svag journalistik”, och ”det stora kulturkriget”. Virtanen alluderar 

genom att skriva om Trump och Clinton samt om SD och PK – skribenten förlitar sig på att 

läsaren har förståelse för vad dessa exempel innebär. Hans conclusio består i en retorisk fråga, 

som ingen förväntas svara på då det är underförstått i citatet (Lindstedt, 2013).  

Virtanens text får snabbt svar på tal, Karin Pihl skriver i Expressen: För den som är 

intresserad av ytterligare några tusen tecken metadebatt tänker jag förklara varför Virtanen 

med vänner har fel (Pihl, 7 oktober, 2016). Här framkommer hennes ideologitillhörighet 

tydligt: hon delar inte verklighetssyn med Virtanen (Fiske, 2010). Textens conclusio kan ses 

som liktydig (Karlberg & Mral, 1998):  

Virtanen är oroad över nationalister som Donald Trump och SD, men har inte funderat 

över vad som lagt grunden för de här rörelserna: att vänstern gått och blivit 

hyperindividualistiska kritiska teoretiker och skiter, alternativt kastar skit på, den breda 

massan. Arbetarklassens intressen har bytts mot medelklassens ideologiska identitet. Ola 

Wongs kritiker har rätt i detta: det är eliten som styr utvecklingen. I det här fallet de 

själva (Pihl, 7 oktober, 2016).  

I citatet använder Pihl hyperboliska metaforer som argumentation då hon skriver att vänstern 

blivit ”hyperindividualistiska kritiska teoretiker” och att de ”skiter, alternativt kastar skit på, 

den breda massan”. Pihls verklighetssyn framkommer tydligt i den hyperboliska 

argumentationen (Lindstedt, 2013).  

Per Wirtén går emot Wongs propositio genom att skriva (Karlberg & Mral, 1998):  

Den 29 september presenterade de fyra Världskulturmuseernas chef Ann Follin ett förslag 

hur de kan utveckla sin verksamhet. Men redan dagen innan publicerade Svenska 

Dagbladet journalisten Ola Wongs ursinniga angrepp. Det är svårt att summera hans 

uppdämda vrede. Men jag tror han uppfattar Follins förslag som en avrättning av 

muséernas samlade kunskap, föremål och fria tänkande (Wirtén, 9 oktober, 2016).  

I citatet argumenterar skribenten utifrån hyperbol då han skriver att Wongs angrepp är 

ursinnigt, vilket kan anses vara en tolkningsfråga. Han använder även en metafor då han 

skriver att förslaget är en avrättning (Lindstedt, 2013). Wirténs verklighetssyn är olikartad 

Wongs, och Wirtén exkluderas därmed ur Wongs ideologi. Man kan tolka det som att Wirtén 

snarare försvarar förslaget som Follin ska ge och därmed också försvarar den rådande ideologi 



44 
 

som Wong vill gå emot genom en hegemonisk kamp (Fiske, 2010). Wirtén fortsätter i samma 

text:  

Jag bestämde mig för att läsa förslaget. Det finns på Världskulturmuseernas hemsida och 

är bara nio sidor. Jag blev förbluffad. Varför är alla så arga? Det är ju en förträfflig text 

om kultursyn och museiverksamhet i ett globalpolitiskt sammanhang. Att den som Wong 

påstår anvisar ”identitetspolitik” är en fullständig osanning. Har någon av alla de 

indignerade ens läst? (Wirtén, 9 oktober, 2016).  

Här påvisar han tydligt vilken sida han står på: Follins. Därmed delar de verklighetssyn och 

ideologi – som kan tolkas som den rådande och dominerande då de sitter på den makt som 

kan avgöra museernas framtid mer konkret (Fiske, 2010). Han använder retoriska frågor: 

”Varför är alla så arga?” och ”Har någon av de indignerade ens läst?”, som ingen förväntas att 

egentligen besvara (Lindstedt, 2013). Han använder frågorna som argumentation snarare än 

som uppriktiga frågetecken. Genom att Wirtén instämmer i de tecken som Follin uttalat delar 

de också diskurs. Tecknen är likartade och har samma innebörd för dem (Winther Jørgensen 

& Phillips, 2000). I samma text skriver han vidare om Wongs text: 

I hans artikel poppar den konservativa samtidens alla signalord upp. Ett efter ett. De 

blingar som glaspärlorna i ett billigt halsband. Han ondgör sig i tur och ordning över 

mångkultur, identitetspolitik, postkolonialt tänkande, normkritik, queer- och 

rasifieringsutbildningar. Man kan enkelt föreställa sig det belåtna kluckandet när artikeln 

avhandlas på middagsbjudningar hos bättre bemedlade kulturdystopiker. Ja, han lyckas 

även klämma in populism och demokrati. Men missar i en allvarlig fadäs både 

postmodernism och intersektionelitet (Wirtén, 9 oktober, 2016).  

I citatet används metaforer och parafraser som argumentation. Det syns framförallt när 

skribenten skriver om ”samtidens alla signalord” och att ”de blingar som glaspärlorna i ett 

billigt halsband” samt ”det belåtna kluckandet”. Wirtén använder hyperbol när han skriver att 

Wong ”ondgör sig” och det är tydligt att han inte delar verklighetssyn med Wong och hans 

anhängare i debatten (Lindstedt, 2013), (Fiske, 2010). Då han använder ordvalet ”ondgör sig” 

över begreppen ”identitetspolitik”, ”normkritik” och ”queer- och rasifieringsutbildningar” kan 

tolkningen göras att han och Wong inte ser på begreppen liktydigt – och att de därmed är 

flytande signifikanter. Begreppen befinner sig i ett diskursivt fält. Ett konstaterande kan 

därmed göras att det pågår en diskursiv kamp dem båda, med anhängare, emellan (Winther 
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Jørgensen & Phillips, 2000). Wirtén styrker också sin propositio genom att kritisera Wong 

(Karlberg & Mral, 1998). Vilket han vidare gör i samma text:  

Om Ola Wong gjort den här hemläxan hade han kanske upptäckt att Ann Follins förslag 

präglas av motsatsen till identitetspolitik, nämligen att kulturer är föränderliga och inte 

essentiella, att vi inte bör berätta om de andra utan med de andra. Om det nu ens längre 

finns något ”vi” eller några som är ”de andra” (Wirtén, 9 oktober, 2016).  

Genom att syfta på att Wong uppfattat förslaget och identitetspolitiken fel påvisas återigen att 

de inte delar definition av begreppet, och därmed styrks faktumet att begreppet kan ses som 

en flytande signifikant, som befinner sig i ett diskursivt fält – då diskurserna ser på det 

olikartat (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

Wong besvarar Wirténs kritik i en av sina texter, och besvarandet och refererandet ur 

varandras texter påvisar den intertextuella manifesta kedjan ytterligare (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000). Wong skriver:  

I Svenska Dagbladet lördagen den 8 oktober citerade jag en museianställd som berättade 

hur hotet från Sverigedemokraterna skapat en belägringsmentalitet i kulturvärlden, där 

minsta avvikelse från den valda linjen tolkas som förräderi som måste fördömas. Per 

Wirtén publicerar dagen efter ett två sidor långt skolexempel på denna typ av tystande 

härskarteknik (Wong, 12 oktober, 2016).  

I citatet använder Wong logos – han framlägger sin egen text med oberoende källa som 

argument (Ekström, 2008). Därefter används hyperbol för att kritisera Wirténs text tillbaks 

(Lindstedt, 2013). Han kallar Wirténs argumentation för härskarteknik och därmed påvisas att 

de inte delar diskurs eller verklighetssyn och den hegemoniska och diskursiva kampen kan 

tolkas som pågående (Fiske, 2010). Wong fortsätter i samma text:  

Låt mig presentera er för en av mina källor som nu väljer att kliva fram. Hon heter Eva 

Myrdal, senior forskare på världskulturmuseerna. Hennes pappa heter Jan. Hon är 

vänster. Det är henne du pissar på Wirtén. Så här säger hon om din artikel. – Wirtén visar 

sådan brist på respekt för andra människor! Om man vill prata om museerna och deras 

verksamhet kan han väl gå dit, för det har han uppenbarligen inte gjort eftersom han 

verkar tro vi sätter vaser i glaslådor (Wong, 12 oktober, 2016).  

Här använder Wong en utomstående källa som besvarar Wirténs uttalanden och som stödjer 

Wongs propositio (Karlberg & Mral, 1998). Genom att skriva att Wirtén ”pissar på” källan 
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sker en hyperbolisk och metaforisk argumentation (Lindstedt, 2013). Källan citerar också 

Wirténs ord när hon säger att de på museer inte sätter vaser i glaslådor, och därmed påpekas 

ytterligare ideologisk skillnad dem emellan (Fiske, 2010).  

Wirtén är stolt som en tupp över att han orkat läsa igenom en av Follins 

regeringsrapporter (han verkar ha missat att det rör sig om två rapporter, och att en 

verksamhet bygger på mer än så). Han hävdar att det där framgår att jag inte har belägg 

för att museerna ska användas i kampen mot Sverigedemokraterna. [...] Jag kan rad för 

rad dokumentera varje påstående jag gör i min text och belägga det med dokumentation 

och av varandra oberoende källor (Wong, 12 oktober, 2016).  

Här besvarar Wong återigen Wirténs uttalanden i texten, och försvarar sin propositio 

(Karlberg & Mral, 1998). Han använder en metafor som argument (Lindstedt, 2013): ”stolt 

som en tupp”, och det är tydligt att det pågår en hegemonisk kamp i och med citaten ovan. 

Wirtén ställer sig tydligt på samma sida som Follin och kulturministern, som kan anses vara 

den rådande ideologiska makten då de innehar makten att faktiskt förändra museerna. Wong 

med anhängare i debatten kritiserar uppenbart deras verklighetssyner och ingen av sidorna 

väjer sig för den andra – kampen får fortgå (Fiske, 2010).   

Wirtén väljer att kommentera Wongs besvarande igen, och skriver i ännu en text: Ola Wongs 

utfall rubbar mig inte en millimeter. Mina tre invändningar mot hans artikel i Svenska 

Dagbladet är kvar. Jag blir bara ännu mer förbryllad över varför han är så orimligt arg 

(Wirtén, 14 oktober, 2016). Här använder han parafraser genom att stå fast vid sin 

argumentation. Wirtén använder också hyperbol för att kritisera Wong då han skriver att han 

inte förstår varför Wong är ”så orimligt arg”, vilken kan ses som en tolkningsfråga där Wirtén 

utifrån sig själv tolkas Wong som arg (Lindstedt, 2013). Genom detta reproducerade 

besvarande kan den intertextuella kedjan fastslås (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  

Anna Källén svarar också på Wongs texter och åsikter samt Ohlssons uttalanden, hon skriver i 

Svenska Dagbladet:  

När Ola Wong och Birgitta Ohlsson med hänvisning till den internationella 

museiorganisationen ICOM:s riktlinjer kallar den här kunskapen för en ”tillfällig 

intellektuell trend”, och kopplar den uteslutande till en kamp mellan olika politiska partier 

i Sverige 2016, blottar de stora kunskapsbrister (Källén, 4 oktober, 2016).  
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Hon återupprepar begreppet ”tillfällig trend” och besvarar kritik, vilket sätter henne i en 

motsatt diskurs till Wong och Ohlsson (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Källén påvisar 

att det Wong och Ohlsson menar inte är fallet, och skriver vidare i texten om att den 

föreslagna flytt som föreslås beror på hyr-höjning, hon besvarar kritik med:  

Om en sådan inomstatlig finansparadox leder till nedskärningar av sakkunnig personal 

och utgör en risk för museernas integritet som kunskapsinstitutioner, så finns all 

anledning till kritisk debatt. Men att göra alltihop till en fråga om huruvida museerna ska 

vara eller inte ska vara politiska institutioner, är att skjuta bredvid målet (Källén, 4 

oktober, 2016).  

Källén driver sin propositio genom att besvara tidigare debattörer och synliggör den 

intertextuella kedjan (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  

Även Follin besvarar kritiken om att de sysslar med begreppet ”tillfällig trend”. Hon använder 

logos genom att hänvisa till FN:s Agenda 2030 i sin text, och skriver att de som myndighet 

följer de riktlinjer som getts därifrån (Ekström, 2008), hon skriver: Vårt arbete med att bli 

relevanta för nya målgrupper och inte minst den unga publiken är därmed ingen tillfällig 

trend, utan svar på regeringsuppdrag genom åren (Follin, 12 oktober, 2016). Därmed görs 

begreppet ”tillfällig trend” till en flytande signifikant – det är tecken som ges en annan 

innebörd i Follins diskurs (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  

Också Alice Bah Kuhnke svarar på Wongs text och om huruvida museer bör bli politiskt 

styrda eller inte:  

I en av sina debattartiklar anför Ola Wong ett uppdrag i regleringsbrevet till Statens 

museer för världskultur som bevis för sin tes om politisk styrning av museernas 

verksamhet. Problemet är bara att det citerade ”uppdraget” inte är ett uppdrag utan 

handlar om att bidra med underlag för Sveriges genomförande av det av FN:s 

generalförsamling antagna Agenda 2030. Det är en återrapportering som myndigheten ska 

göra. Skillnaden mellan ett uppdrag och ett återrapporteringskrav är viktigt att beakta om 

man vill förstå skillnaden mellan att styra och att ansvara (Bah Kuhnke, 27 oktober, 

2016).  

I citatet lägger Bah Kuhnke fram logosargument som svar på Wongs text och driver 

därigenom sin propositio (Ekström, 2008), (Karlberg & Mral, 1998). Genom att referera till 

det ”uppdrag” som Wong skriver om och påvisa att det inte är ett uppdrag, synliggörs 



48 
 

olikheten i begreppet och därmed den diskursiva kampen dem emellan (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000). I Bah Kuhnkes exordium i texten använder hon metaforer för att argumentera 

(Lindstedt, 2013), hon skriver: I brist på fakta för att underbygga sina teser återstår att höja 

tonläget. En debattartikel i taget. Ola Wongs teser om ökad politisk styrning av museerna 

faller nu till marken precis som höstlöven (Bah Kuhnke, 27 oktober, 2016). Hennes propositio 

framkommer genom en metafor då hon skriver om Wongs teser att de ”faller nu till marken 

precis som höstlöven” (Lindstedt, 2013), och hon påvisar samtidigt vilken verklighetssyn hon 

har gällande museerna, som är olik Wongs. Därmed bekräftas den hegemoniska kampen som 

Wong för (Fiske, 2010). Bah Kuhnke skriver i samma text:  

Något uppdrag om normkritik till våra museer har inte getts av mig, det tål att upprepas. 

Det är för mig helt främmande att styra våra statliga museer på det sättet, den förda 

kulturpolitiken går tvärtom ut på att öka avståndet mellan politiken och professionen. Det 

gör ont när teser brister (Bah Kuhnke, 27 oktober, 2016).  

I citatet driver Bah Kuhnke sin propositio med hjälp av ethos – hon utgår ifrån sig själv som 

kulturminister för att argumentera genom att skriva att hon anser det främmande att styra 

museer genom normkritik (Ekström, 2008). Återupprepandet av begreppet påvisar den 

manifesta kedjan, om än hon sätter begreppet utanför museer och därmed påvisar att det är en 

nodalpunkt (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  
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6. DISKUSSION OCH FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING  
Studiens huvudsakliga syfte var att med hjälp av kvalitativ undersökning ta reda på hur 

museidebatten tedde sig i rikstäckande media under en tremånadersperiod. Detta genom att 

synliggöra argumentationen i debatten. För att besvara syftet utgick studien från tre 

frågeställningar:  

- Hur argumenterar aktörerna i debatten för att driva sina ståndpunkter? 

- Vilka diskurser var ledande i debatten?  

- Hur behandlar skribenterna normkritik och identitetspolitik i debatten?  

Användandet av Faircolughs tredimensionella modell samt den retoriska textanalysen har 

bidragit till att synliggöra argumentationen i debatten och på ett vidare plan kartlagt vilka 

diskurser som florerar i debatten och dess överordnade diskurs. Utifrån teorierna har empirin 

kunnat problematiseras och synliggöra vilken verklighetssyn skribenterna har samt delar 

emellan sig.  

Analysen har synliggjort tre diskursiva teman, som kategoriserats som ”Kulturens roll”, 

”Identitetspolitik” och ”Färgpolitik”. Dessa har sedan indelats i underrubriker för att på ett 

tydligt sätt strukturera upp analysen. Med hjälp av de diskursiva temana besvaras 

kontinuerligt frågeställningarna: ”Hur argumenterar aktörerna i debatten för att driva sina 

ståndpunkter?” samt ”Hur behandlar skribenterna normkritik och identitetspolitik i debatten?” 

i analysen. Och analysens resultat besvarar frågan om vilka diskurser som var ledande i 

debatten. Något som kontinuerligt påvisats i analysen och i resultatet är debattens sociala 

praktik – kulturpolitiken. Det kunde fastslås hyfsat direkt att argumentationen i debatten tar 

fasta ur kulturpolitik – hur den bör agera och hur involverad den bör vara i museerna är något 

som återkommande debatteras, och därmed kan man fastslå att utefter de resultat analysen 

framlagt kan kulturpolitiken ses som debattens sociala praktik, enligt Faircloughs CDA-

modell (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  

Det som analysen kunnat påvisa är att skribenterna för sin argumentation i stort omfång med 

hjälp av retoriska stilfigurer. Detta är något som är typiskt för debattartiklar, och genren kan 

fastslås hyfsat direkt i texterna i och med den personligt färgade argumentationen. I texterna 

förekommer också logosargument, som då ofta kommenteras utifrån skribentens enskilda 

åsikter och styrker den propositio som de driver, vilket också kan ses som liktydigt med 

genren debattartiklar. Den stilfigur som övervägande används när skribenterna för sin 
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argumentation är hyperbolanvändning. Också den är representativ för debattartiklar då man 

överdriver för att ge mer underlag till sina argument och hoppas därigenom nå fram till den 

tänkta publiken och övertala alternativt övertyga sina motståndare. Huruvida det är effektfullt 

eller inte besvarar inte analysen, och någon övertygelse motståndarna emellan synliggörs inte 

heller – däremot är det möjligt att läsare utanför debatten anser sig bli påverkade i olika 

riktningar tack vare hyperbolanvändningen. När överdrivna ordval används så frekvent som 

de görs i debatten blir de till en naturlig jargong, och som flitig läsare i debatten kan man 

möjligen interpelleras i att inte reagera på den pajkastning som i många fall sker i debatten 

med hjälp av just denna stilfigur. Och därmed övertalas av skribentens argumentation. 

Överlag används retoriska knep av debattens skribenter genomgående. Metaforer är en annan 

stilfigur som agerar överordnad andra figurer, även parafraser och allusioner förekommer 

frekvent i debattörernas argumentation. Även dessa stilfigurer är typiska inom den retoriska 

läran, och det är ingen slump att de används i museidebatten, som kan ses som en hyfsat 

försvarande debatt. De retoriska verktygens betydelse är stor. Det är däri teorierna tar avstamp 

och analysens resultat framläggs.  

Med bakgrund i uppsatsens teorier kan empirin i uppsatsen påvisa att det pågår så kallade 

kamper i debatten. Ideologier tolkas genom den argumentation som skribenterna använder sig 

utav, vilket är liktydigt med Boréus avhandling (1994), och skribenterna anser sig bli 

interpellerade alternativt inte bli det av Wongs text och åsikter och därmed synliggörs deras 

sociala tillhörighet, deras ideologi. Då Fiske (2010) menar att man inte kan se utanför sin 

ideologi tydliggörs deras tillhörigheter ytterligare i och med den hyperboliska 

argumentationen gentemot varandra. Genom att Wong, som skapar sig anhängare och 

motståndare, med hjälp av sin argumentation påvisar att han inte instämmer i Follins förslag 

och går till kritisk attack mot henne och kulturministern har analysen tolkat det som att han 

driver en hegemonisk kamp (Fiske, 2010). Då Wong inte delar verklighetssyn med Follin och 

kulturministern har de olika ideologier, och Wong, som kan ses som den underordnade 

gruppen i jämförelse med Follin – som faktiskt styr museerna och deras arbete, och 

kulturministern som agerar högsta höns på riksnivå gällande kulturarbete innebär det att 

Wong driver en hegemonisk kamp.  

Ytterligare en kamp som analysen påvisat är den om ord. Ganska direkt kan museerna som 

begrepp tolkas som en nodalpunkt som också agerar flytande signifikant, i och med att de 

olika fälten av ideologier ger museerna olika tillskrivelser. Wong har en syn på hur 

museibranschen bör se ut och styras och tillskriver museerna vissa attribut, medan Follin och 
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kulturministern har en olik syn och i sin tur tillskriver dem andra uppgifter. Därmed fastställer 

analysen utifrån Laclau och Mouffes teorier att det sker en diskursiv kamp dem emellan. 

Museerna hamnar i det diskursiva fältet och tillskrivs olika betydelser beroende på vilken 

diskurs som använder begreppet. 

Detta är en tolkning som görs med bakgrund i de valda teorierna, och en annan vald riktning 

inom diskursteorin skulle kunna ge ett annorlunda resultat, vilket kan vara nämnvärt att 

förtydliga. Det infinner sig därför en komplexitet i det resultat som framkommer, som alltså 

kan definieras som annorlunda med annan teoretisk bakgrund.  

Likt Frenanders avhandling (1999) beror diskurstillhörigheten i viss mån på huruvida 

skribenterna identifierar sig med Wongs ideologi eller inte. Därmed kan ideologi och diskurs 

ses som avgörande faktorer för varandra. Frenander (1999) menar att man kan beröra en 

ideologi eller ej, och att detta kan bero på vilken diskurstillhörighet man sedan innan 

inkluderas i. Vilket också syns i analysens empiri. Därmed kan studien ses som liktydig med 

både Frenanders (1999) och Boréus (1994) och eventuellt som kompletterande bevis på att 

debattklimat är färgat av argumentation, ideologi och diskurs.  

Museidebatten är en debatt som i viss mån cirkulerar kring återkommande begrepp. Dessa är 

framförallt museerna, Follins förslag, normkritik men också identitetspolitik. I flera fall 

kritiseras identitetspolitiken, och oavsett om skribenterna anser att museer ska inkludera det 

eller inte i sitt arbete har de en åsikt om det som begrepp. Därför blir det en intressant aspekt 

att se på identitetspolitiken som teori i analysen. Museidebatten är en debatt som behandlar 

begreppet identitetspolitik i sig, men som också – genom argumentationen, skapar 

identitetsfack. Då ideologierna och diskurserna i analysen påvisar hur olikartade men också 

likasinnade åsikter som florerar skribenterna emellan kan en tolkning göras att de utgår från 

just identitetspolitiska åsikter. Diskurserna använder samma begrepp som de definierar på sitt 

enskilda sätt, och utifrån hur Wongs diskurs definierar exempelvis normkritik kan identiteter 

klargöras genom hur andra skribenter definierar samma begrepp liktydigt – och därmed kan 

en snäv kategorisering ske – de delar identitetspolitiskt fält. När Wong med anhängare 

använder oberoende röster som argumentation vill de inte accepteras av Follin och 

kulturministern, alternativt av andra debattörer – de vill förbättra sin position i arbetet med 

museerna och respekteras av den anledningen. Det förs en argumentation som är skapad ur 

den verklighetsuppfattning som skribenterna har, och den verklighetsuppfattningen antas för 

dem själva vara fullt rimlig och tillförlitlig. Connolly (2002) menar att identitetspolitiken 
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skapas i förhållande till den grupp som man identifierar sig med, och att den identiteten 

grundar sig i skillnad – och det är liktydigt med analysens empiri. Wong med anhängare 

tycker olikt den rådande strukturen och vill påverka den och de gör det tillsammans som en 

identitetspolitisk grupp.  Därmed kan identitetspolitik ses som en del av argumentationen i 

debatten.   

I uppsatsens analys leder båda diskurserna och aktörerna bakom dem den så kallade dansen 

(Nord, 2006). De turas om att föra, och stundsdels för båda parter – politiken och 

kulturjournalisterna. Studien är därmed liktydig med Nords (2006) resultat, och kan som 

tidigare i uppsatsen antogs, inte komplettera hans studie i något håll. Däremot stödjer 

uppsatsen Nords (2006) resultat då de fått fram samma resultat och kan därmed ses som att 

dansen i debattartikelform inte förs och följs, utan snarare möts i ett dansbattle mitt på 

dansgolvet(?).  

I och med det urval som gjordes – snöbollsurval, kan resultatet antas vara färgat och i viss 

mån entydigt. Ett större omfång material hade gett en mer generell syn på debatten, och den 

pajkastning som pågick med hjälp av retoriska stilfigurer hade inte blivit lika påtaglig som 

den nu är. Analysen påvisar dock hur Sveriges hyfsat etablerade kultursidor argumenterar och 

med närläsningen och materialurvalet ges en inblick i hur det går till – empirin påvisar 

argumentationen som kulturarbetare i olika grad använder sig utav, och det besvarar 

uppsatsens syfte, om än på en smalt sätt. Genom detta urval synliggjordes en tydlig 

intertextuell, och i viss mån manifest, kedja. Vilket är liktydigt med Faircloughs tankar inom 

CDA-modellen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  

Sammanfattningsvis kan uppsatsens syfte ses som besvarat. Empirin i analysen har tydliggjort 

argumentationen, som i sin tur påvisat ideologier, den hegemoniska kampen mot Follin och 

kulturministern samt den diskursiva kampen gällande museers och ytterligare nämnda 

begrepps innebörd. Museer har beskrivits som ickepolitiska och politiska, normkritiska och 

nytänkande och därmed kan tolkningen göras att debatten är liktydig med 

samhällsförhållandena. Under debattens gång, hösten 2016, satt en röd/grön regering på 

makten och i media florerade politiska åsikter om huruvida man kan hjälpa och stjälpa 

Sverigedemokraterna – som i undersökningar visats få mer eller mindre stöd av det svenska 

folket. Debatten kan ses som en del av det politiska arbetet i och med refererandet till 

Sverigedemokraterna, exkluderande krafter och nationella och multikulturella identiteter. 

Debatten är tidsenlig till det samhällsklimat som då pågick i Sverige. Huruvida den påverkade 



53 
 

samhället eller det fenomen den kretsar kring – museerna – besvaras latent i analysens 

resultat. Follin och kulturministern tog åt sig av den kritik de fick, men någon förändring 

skedde inte på grund av Wongs kritik. Den hegemoniska kampen kan därmed ses som 

opåverkbar. Och den diskursiva kampen som... pågående.  

6.1. FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING    
För att vidareutveckla de kunskaper som uppsatsen framlagt skulle det vara av intresse att 

undersöka hela museidebatten. Ett större materialomfång skulle ge en tydligare bild och ett 

större perspektiv på den argumentation som förs och de diskurser som florerar bland 

aktörerna. Med ett större materialomfång skulle en helhetsbild ges och de ledande diskurserna 

i debatten skulle kunna bli fler alternativt större och övervägande gentemot 

underrepresenterade. I uppsatsen framkommer inte vilken diskurs som ses som mest 

representativ eller tilltalande, och med ett helhetsperspektiv skulle detta kunna åstadkommas. 

Även en kvantitativ undersökning skulle kunna ses som kompletterande till uppsatsen. Med 

en kvantitativ undersökning skulle konkreta resultat kunna framläggas med användning av 

olika grepp och associerade bilder och verkligheter samt diskurser, och då ge ett mer 

grundläggande och försvarbart resultat.  

Avslutningsvis skulle uppsatsen kunna användas som underlag till vidare forskning inom 

kulturdebattklimat idag. Då det inte gjorts någon direkt omfattande analys av 2010-talets 

debattklimat på kultursidor skulle en sådan vidareutvecklande analys vara relevant, både som 

kompletterande för Boréus (1994) och Frenanders (1999) avhandlingar. Min studie kan då ses 

som underlag till vidare forskning inom området med liknande teorier och metoder.  
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