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Abstract
In May 2017 Sweden’s first cultural heritage bill was approved by Sveriges riksdag, Sweden’s national
legislature. Before being approved of, the bill had received a great amount of attention in the public
debate from different parties like the media, the civil society and the political parties. The cultural
heritage bill is unique since it is the first time in Swedish history that cultural heritage policy has
been presented through a separate bill by the government, instead of being part of a bigger cultural
bill. This study will examine the bill closer with the help of the British philosopher Roger Scruton’s
concept oikophobia. Examination is relevant because of the public debate surrounding the bill and
because of the fact that oikophobia concerns inheritance and home.
The aim of this study is more precisely to examine Sweden’s first cultural heritage bill through a
qualitative text analysis in order to see if the bill is to be considered oikophobic. To accomplish the
study, oikophobia as a concept is operationalized to be used as an analysis tool when analysing the
empirical material in form of the cultural heritage bill. The results of the study show that the cultural
heritage bill is to be considered oikophobic. It is considered oikophobic mainly because of its
relativizing attitude towards the own cultural heritage and the own nation.
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Kapitel 1. Inledning
1.1. Ämnesval och problembild
I ett pressmeddelande den 28 februari förra året, 2017, uttalade kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke att det ”är en grundläggande mänsklig drivkraft
att utgå från det som varit när vi ska förstå oss själva och det samhälle vi är en del av.
Kulturarvet är därför en angelägenhet för alla och alla måste ha möjlighet att ta del av
den kunskap det rymmer, oavsett var i landet man bor”.1
Bah Kuhnkes uttalande handlade om att regeringen samma dag hade överlämnat
propositionen Kulturarvspolitik (prop. 2016/17:116) till Sveriges riksdag.
Propositionen hade som syfte att för första gången ta ett helhetsgrepp om det aktuella
politikområdet i Sverige. Flera förslag till lagförändringar gjordes i propositionen,
däribland ett förslag till ny museilag samt förslag till ändringar i kulturmiljölagen
(1988:950). Förslagen till ändringar i kulturmiljölagen innefattar bland annat en rad
strykningar av formuleringar kring ett ”nationellt kulturarv”, till förmån för
formuleringar om endast ”kulturarv”.2
Den nya museilagen innehåller bestämmelser för det allmänna museiväsendet med
utgångspunkt i att det huvudsakliga syftet för museerna är att ”bidra till samhället och
dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning”.
Vidare innehåller den nya museilagen utgångspunkter för museernas arbete med att
förvalta samlingar, bygga upp kunskap samt hantering av den publika verksamheten.
Att museerna ska ha en ”självständig ställning” gentemot politiken framgår också av
den nya lagen.3 Propositionen innehåller också förslag om att museerna ska debattera,
verka opinionsbildande och i högre utsträckning delta i det offentliga samtalet samt
själva skapa egna mötesplatser för samtal. Enligt regeringen är en anledning till
förslagen om en mer aktiv roll i samhällsdebatten för museerna på grund av att ”grupp

Regeringskansliet. Proposition för en samlad kulturarvspolitik överlämnad till riksdagen. 2017-02-28.
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/02/proposition-for-en-samlad-kulturarvspolitikoverlamnad-till-riksdagen/
2 Proposition 2016/17:116. Kulturarvspolitik, s. 9–13.
http://www.regeringen.se/4933fd/contentassets/127b80d33b084194a415d72b85721874/161711600web.p
df
3 Ibid s. 1.
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ställs mot grupp” i offentligheten.4 5 Regeringen lägger i propositionen vidare fram
förslag som kan leda till en sammanslagning av Östasiatiska, Medelhavs- och
Etnografiska museet, vilket i sin tur kan komma att leda till förlorad
forskningskompetens vid de nämnda museerna.6
Andra områden som behandlades särskilt i propositionen utöver den nya museilagen
och museisektorns struktur är samlingar och kulturföremål samt internationellt arbete,
kulturmiljöpolitik, det kyrkliga kulturarvet, statens förvaltning av kulturhistoriskt
värdefulla fastigheter, digitalisering, arkiv och bibliotek.7 Kulturarvspropositionens
femte kapitel ”Ny inriktning för kulturarvspolitiken” indikerar tydligt att regeringen
lägger fram en ny politisk linje på kulturarvsområdet.8 I kapitlets inledning skriver
regeringen bland annat att ”politiken bör utgå från en förståelse av kulturarvet som i
högre utsträckning än tidigare är öppen för olika perspektiv och förhållningssätt”,9
vilket säger något om innebörden av regeringens förslag till ny inriktning på området.
Propositionen väckte stor uppmärksamhet i samhällsdebatten. På Aftonbladets
kultursida kunde man läsa om kulturarvspropositionens förtjänster. Torsten
Kälvemark skrev bland annat att en fördel med propositionen är dess diskussion kring
vad som är svenskt.10
Men regeringen med Bah Kuhnke i spetsen fick även hård kritik från en rad politiska,
mediala och kulturella aktörer.
Svenska Dagbladets kulturarvsskribent Ola Wong var en i raden av skribenter som från
medialt håll riktade stark kritik mot kulturarvspropositionen. Wong anklagade i en
artikel i tidningen den 12 maj 2017 regeringen för åsiktsstyrning och för att vilja skapa
ett slags ”debattmuseer” som fokuserar på annat än det som har med själva
museisamlingarna att göra.11 På Expressen Debatt den 31 maj skrev Lars Anders
Ibid s. 70.
Wong, Ola. Regeringen använder museer för egna politiska mål. Svenska Dagbladet. 2017-05-12.
https://www.svd.se/tank-fritt--sa-lange-du-tanker-ratt
6 Ibid.
7 Proposition 2016/17:116. Kulturarvspolitik, s. 1.
http://www.regeringen.se/4933fd/contentassets/127b80d33b084194a415d72b85721874/161711600web.p
df
8 Ibid s. 52.
9 Ibid s. 52.
10 Kälvemark, Torsten. Svenska arvstvister. Aftonbladet. 2016-12-13.
https://www.aftonbladet.se/kultur/a/z2371/svenska-arvstvister
11 Wong, Ola. Regeringen använder museer för egna politiska mål. Svenska Dagbladet. 2017-05-12.
https://www.svd.se/tank-fritt--sa-lange-du-tanker-ratt
4
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Johansson, kulturansvarig på Timbro, ett inlägg där han inte skrädde orden om
kulturarvspropositionen och ansvariga ministern Alice Bah Kuhnke. Johansson skrev
bland annat följande i sitt debattinlägg:
Politiker och aktivistiska tjänstemän genomdriver just nu en omläggning av stora delar av
den svenska kulturpolitiken i tyst samförstånd. Den kulturarvsproposition som riksdagen
röstar om på onsdagen är ett led i en större kampanj som syftar till att centralisera de
statliga kulturinstitutionerna och styra deras innehåll bort från folkbildning och
kunskapsproduktion och mot folkuppfostran och politiskt agiterande.12

Från den partipolitiska oppositionen i Sveriges riksdag fanns också stark kritik mot
propositionen. Bland andra Sverigedemokraternas kulturpolitiske talesperson Aron
Emilsson sade att propositionen är ”präglad av ett ideologiskt raster av relativisering
och förnekelse av att Sverige har en unik nationell identitet.”13
Alliansen kritiserade också gemensamt propositionen, bland annat för förslaget om
sammanslagning av Världskulturmuseerna. Partierna inom konstellationen menade att
en sammanslagning av den typ som var aktuell skulle kunna äventyra det som gör varje
enskilt museum unikt, att deras unika bidrag till kulturarvet skulle kunna hotas.14 De
enskilda partierna inom Alliansen hade också egna kritiska förhållningssätt som man
stod för själva rörande kulturarvspropositionen, där Kristdemokraterna exempelvis
ville att kristen etik och tradition skulle få en uttalad roll som ett svenskt kulturarv.15
Kulturarvspropositionen antogs den 31 maj 2017, trots debatt på flera olika arenor i
samhället.16 Flera följdmotioner från riksdagsledamöter hade lagts fram rörande
kulturarvspropositionen, men i sakfrågan om själva propositionen röstade endast
Sverigedemokraterna emot, medan den borgerliga oppositionen och Vänsterpartiet lät
regeringens proposition som sådan passera.17
Johansson, Lars Anders. Museerna ska inte användas av Bah Kuhnkes aktivistkompisar för
opinionsbildning. Expressen. 2017-05-31. https://www.expressen.se/debatt/museerna-ska-inte-anvandasav-bah-kuhnke-och-hennes-aktivistkompisar-for-opinionsbildning/
13 Sverigedemokraterna. SD kommenterar regeringens kulturarvsproposition. 2017-03-15.
http://www.mynewsdesk.com/se/sverigedemokraterna/pressreleases/sd-kommenterar-regeringenskulturarvsproposition-1858757
14 Runevad Kjellmer, Jacob. Kulturarvsproposition får kritik av Alliansen. SVT Nyheter. 2017-05-30.
https://www.svt.se/kultur/alliansen-kritiska-till-regeringens-kulturarvsproposition
15 Zetterman, Jacob. KD vill att regeringen betonar det kristna kulturarvet. Dagen. 2017-05-19 maj.
http://www.dagen.se/kd-vill-att-regeringen-betonar-det-kristna-kulturarvet-1.969644
16 Runevad Kjellmer, Jacob. Riksdagen röstade ja till kulturarvsproposition. SVT Nyheter. 2017-05-31.
https://www.svt.se/kultur/riksdagen-rostade-ja-till-regeringens-kulturarvsproposition
17 Sveriges riksdag. Kulturarvsfrågor – Kulturutskottets betänkande 2016/17:KrU9. 2017.
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/kulturarvsfragor_H401KrU9
12
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Den aktuella kulturarvspropositionen är värd att studera närmare på grund av den
offentliga debatten kring den samt det faktum att det är första gången i svensk politisk
historia som kulturarvet som politiskt område lyfts fram i en egen proposition, i stället
för att vara del av en större och bredare kulturproposition. Den brittiske filosofen Roger
Scrutons begrepp oikofobi, som handlar om förkastandet av arv och hem,18 har en
längre tid intresserat mig. Att pröva hur oikofobi som begrepp överensstämmer med
kulturarvspropositionen som empiriskt material i en vetenskaplig undersökning blir
därför intressant. Att försöka se regeringens proposition på området ur Scrutons
”glasögon” kan bredda förståelsen för dagens svenska kulturarvspolitik, såväl bland
allmänheten som inom akademin. Att utreda innebörden av oikofobi som begrepp och
samtidigt sätta Scrutons filosofi i ett svenskt sammanhang har en vetenskaplig
relevans, och undersökningen kan bli än mer relevant om den också kan tillföra ett nytt
perspektiv till den offentliga debatten i Sverige.
Min undersökning kan bidra till att skapa större förståelse och intresse för nutida
svensk kulturarvspolitik. Att se kulturarvspolitiken av i dag och specifikt
kulturarvspropositionen som mitt arbete berör, med hjälp av Scrutons oikofobibegrepp kan tillföra en ny politisk-ideologisk infallsvinkel till den svenska
samhällsdebatten på kulturarvsområdet. Exempelvis kan min undersökning vara något
att förhålla sig till i den kulturarvspolitiska debatten mellan olika politiska aktörer så
som de politiska partierna och medier, men den kan också vara ett stöd för en väljare
som vill fördjupa sig i politikområdet innan denne går och röstar i val. Vidare så har
undersökningen politisk och social betydelse då kulturarvet angår många människors
liv i Sverige. Det gör att jag bedömer att min undersökning uppfyller det
utomvetenskapliga kriteriet om relevans för omvärlden.19 Något som skulle kunna ge
ytterligare utomvetenskaplig relevans till min undersökning är om den för människor
som tar del av den svenska samhällsdebatten kan bidra till att skapa förståelse och sätta
ord på ett den företeelse i samhället som Scruton definierar som oikofobisk.
Att se regeringens kulturarvsproposition i förhållande till oikofobi som begrepp kan
bidra till att sätta Scrutons filosofi i en svensk kontext, vilket är betydelsefullt för min
undersöknings inomvetenskapliga relevans. För att uppfylla ett inomvetenskapligt

Scruton, Roger. England and the Need for Nations. 2. uppl. London: Civitas - The Institute for the Study
of Civil Society, 2006, s. 36.
19 Teorell, J. och Svensson, T. Att fråga och att svara. Stockholm: Liber AB, 2007, s. 18.
18
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kriterium i min undersökning så kommer jag att sträva efter kumulativitet, så att
bidrag kan ges till den hittillsvarande forskningen.20 En ”lucka” eller en vit fläck inom
ramen för tidigare undersökningar är vidare ett kriterium för inomvetenskaplig
relevans,21 och där kan mitt arbete bidra till kumulativitet. Enligt min mening är det i
allmänhet skralt med undersökningar inom akademin som sätter Scrutons filosofi i en
svensk kontext, och i synnerhet är det skralt vad gäller undersökningar där svensk
kulturarvspolitik ses med hjälp av Scrutons teorier och begrepp. Exempel på
uppsatsstudenter och forskare i Sverige som har genomfört undersökningar där
Scrutons filosofi berörs finns dock.22 23 Något som kan göra min undersökning
inomvetenskapligt relevant är att reda ut och bringa klarhet i oikofobi som begrepp,
som jag menar har missförståtts av personer som har nyttjat begreppet i Sverige.24 Att
begreppet tydliggörs på svenska, i en svensk kontext, skulle kunna bidra till vad som
redan finns skrivet när det rör Scruton och hans filosofi inom akademin. När Scruton
framlägger i England and the Need for Nations vad han menar med begreppet
oikofobi, så görs det ur ett engelskt perspektiv snarare än ett mer allmänt brittiskt
perspektiv. Scruton påpekar dock att ”Nor is oikophobia a specifically English, still less
specifically British tendency […]”.25
Oikofobi som begrepp kan alltså appliceras på andra fall än Englands, men det
myntades av en engelsk författare och beskrevs till stor del utefter en engelsk politisk
kontext. Många exempel finns dock på hur oikofobi som begrepp har nyttjats av
samhällsdebattörer i Sverige. Vissa replikskiften på kvällstidningarnas debattsidor har
till och med satt begreppet i fokus för vad som debatteras.26 27 För att förstå begreppet
korrekt kan det behövas sättas i en mer svensk politisk kontext, på det svenska språket.
Hade begreppet från första början myntats och förklarats utefter en bredare och mer
Ibid s. 18.
Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H. och Wängnerud, L. Metodpraktikan: Konsten att studera
samhälle, individ och marknad. 4. uppl. Stockholm: Norstedts juridik, 2012, s. 31.
22 Knutsson, Beniamin. Curriculum in the Era of Global Development – Historical Legacies and
Contemporary Approaches. Doktorsavhandling, Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik, 2011.
23 Engström, Daniel. Innan kulturen slocknar – En kvalitativ textanalys av Roger Scrutons uppfattning
om den västerländska kulturen i en postmodern värld, sett utifrån ett historiebruksperspektiv.
Kandidatuppsats, Lunds universitet, Centrum för teologi och religionsvetenskap, 2016.
24 Lindberg, Anders. ”Oinkofobi” – några tankar om det politiska språket efter Almedalen. Ledarbloggen –
Aftonbladets bloggar. 2012-07-09. http://bloggar.aftonbladet.se/ledarbloggen/2012/07/oinkofobi-nagratankar-om-det-politiska-spraket-efter-almedalen/
25 Scruton, Roger. England and the Need for Nations. 2. uppl. London: Civitas - The Institute for the Study
of Civil Society, 2006, s. 36.
26 Korn, Dan. Låtsas inte att svensk kultur inte finns. Expressen. 2016-12-25.
https://www.expressen.se/debatt/latsas-inte-att-svensk-kultur-inte-finns/
27 Liljestrand, Jens. Låtsas inte att svensk kultur är under attack. Expressen. 2016-12-27.
https://www.expressen.se/kultur/latsas-inte-att-svensk-kultur-ar-under-attack/
20
21
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allmän kontext bortom det engelska, hade det möjligen inte resulterat i samma behov
av att utreda begreppet utefter mer svenska förutsättningar. Precis som Scruton
påpekar i citatet ovan så är fenomenet inte specifikt engelskt, och det gör att jag gärna
vill se över hur det förhåller sig till ett svenskt fall.
Denna undersökning har ett syfte som är av det beskrivande slaget, och att beskriva
något kan sägas vara ett av vetenskapens grundläggande projekt.28 Ett krav vad rör
beskrivning som har ett vetenskapligt syfte, är att de företeelser som ska tolkas studeras
genom någon form av raster, så som en typ av begreppsapparat eller ett
klassifikationsschema.29 Så kommer också att ske i min undersökning, där en kvalitativ
textanalys kommer att genomföras av kulturarvspropositionen, med hjälp av en
operationalisering av Scrutons oikofobi-begrepp.

1.2 Syfte och forskningsfråga
Syftet med undersökningen är att undersöka om regeringens proposition
Kulturarvspolitik (prop. 2016/17:116) överensstämmer med Scrutons oikofobibegrepp. Den forskningsfråga jag ställer upp för att kunna besvara och därmed uppfylla
syftet med undersökningen är följande:
Är kulturarvspropositionen oikofobisk enligt Scrutons oikofobi-begrepp?

1.3 Disposition
För att kunna överblicka uppsatsen som min undersökning läggs fram i, och för att
kunna klargöra den röda tråden i densamma, så följer här ett förtydligande kring vad
varje kapitel i uppsatsen syftar till:
Kapitel 1 introducerar vad undersökningen berör och vad som är dess vetenskapliga
relevans samt vad som är dess syfte och forskningsfrågor. Första kapitlet presenterar
vidare det metodologiska tillvägagångsättet, och vilka beaktanden som har gjorts med

Beckman, Ludvig. Grundbok i idéanalys - Det kritiska studiet av politiska texter och idéer. Stockholm:
Santérus förlag, 2005, s. 49.
29 Teorell, J. och Svensson, T. Att fråga och att svara. Stockholm: Liber AB, 2007, s. 24–25.
28
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anledning av det. Anknytning till tidigare forskning kring ämnena som undersökningen
berör görs också i kapitlet.
Kapitel 2 innehåller en beskrivning av Scrutons synsätt på oikofobi som begrepp.
Därefter byggs analysapparaten upp med operationella indikatorer, som ska appliceras
på det empiriska materialet för att kunna besvara forskningsfrågan.
Kapitel 3 är ett analyskapitel inriktat på att behandla undersökningens forskningsfråga.
Här appliceras analysapparaten på det empiriska materialet i kulturarvspropositionen.
Kapitel 4 är ett avslutande kapitel där resultat och slutsatser av undersökningen
presenteras.

1.4 Anknytning till tidigare forskning
För att sätta min forskning i ett sammanhang och göra dess vetenskapliga relevans
tydligare ska jag här diskutera tidigare litteratur som berör antingen
kulturarvspropositionen eller Scrutons filosofi, särskilt i en svensk kontext då min
uppsats är en analys av ett svenskt politikområde utifrån Scrutons oikofobi-begrepp.
Kulturarvspropositionen presenterades så pass nyligen att det begränsar omfattningen
av tidigare forskning som berör den aktuella propositionen.
En ny masteruppsats i kulturarvsstudier som analyserar regeringens proposition är
Katarina Anderssons ”Vårt” och ”deras” kulturarv – Svensk kulturarvspolitik 19992009-2016.30 Anderssons undersökning syftar till att undersöka hur och om retoriken i
det talade språket och den skrivna texten bär på en exkluderande eller inkluderande
syn på nationellt kulturarv kopplat till identitet. Inom ramen för undersökningen
genomförs en kritisk diskursanalys av tre propositioner kopplade till kultur och
kulturarv, varav kulturarvspropositionen som berörs i min undersökning är en.
Propositionen Kulturarvspolitik (prop. 2016/17:116) menar Andersson innehåller ett
synsätt på kulturarvet som något öppet och föränderligt. Vidare skriver Andersson att
den nämnda propositionens text speglar ett kritiskt förhållningssätt till nationen samt
till hur kulturarv har skapats och därigenom vilka föreställningar som har kommit ur

Andersson, Katarina. ”Vårt” och ”deras” kulturarv – Svensk kulturarvspolitik 1999-2009-2016.
Masteruppsats, Stockholms universitet, Institutionen för kultur och estetik, 2017.
30
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det. Andersson menar att tidigare propositioner som har berört kulturarvsfrågor
innehöll ett synsätt ”där kulturarv och identitet var ofrånkomligt”, till skillnad från
kulturarvspropositionen som antogs 2017.31 Exempel på en tidigare proposition som
Andersson lyfter fram ”där kulturarv och identitet var ofrånkomligt” är Kulturpolitik
(prop. 1996/93:3).32 Anderssons undersökning har likheter med min sett till att båda
undersökningarna analyserar svensk kulturarvspolitik inklusive propositionen
Kulturarvspolitik (prop. 2016/17:116). Det kan dock sägas att analysen i Anderssons
undersökning av den aktuella kulturarvspropositionen sker från ”andra hållet” jämfört
med min undersökning. Vad jag menar med ”andra hållet” är bland annat det faktum
att Anderson analyserar kulturarvspropositionen med hjälp av postkolonial teori så
som författaren Edward Saids,33 medan jag analyserar kulturarvspropositionen med
hjälp av filosofi från Scruton som är kritiskt inställd till Said och postkolonial teori.34
Beniamin Knutsson lade 2011 fram en avhandling i ämnesdidaktik vid namn
Curriculum in the Era of Global Development – Historical Legacies and
Contemporary Approaches,35 i vilken han undersökte hur debatten kring hållbar
utveckling har förändrats sedan slutet av andra världskriget samt hur den har påverkat
undervisningen i frågor kring global utveckling. Avhandlingen är inte av ett
statsvetenskapligt slag, men likväl kan den kopplas samman med min undersökning då
Scrutons filosofi berörs i den. Specifikt så lyfter Knutsson fram inlägg från Scruton i
den brittiska akademiska debatten kring ”world studies” (världsstudier). Bland annat
lyfter Knutsson fram hur Scruton under 1980-talet kritiserade världs- och fredsstudier
för att vara ett politiserat, indoktrinerande, vänsterinriktat ämne, som sänker den
akademiska nivån. Samtidigt lyfter Knutsson fram hur andra personligheter inom
akademin i Storbritannien anklagade Scruton för att själv ha en politisk agenda med sin
kritik.36
En kandidatuppsats som kretsar kring ämnena filosofi och religion, och mer specifikt
kring Scrutons filosofi, lades 2016 fram vid Lunds universitet av Daniel Engström.
Ibid s. 66–67.
Proposition 1996/97:3. Kulturpolitik.
http://www.regeringen.se/contentassets/e1620c6c381145c5adf8a1dedf4cdfaa/kulturpolitik
33 Andersson, Katarina. ”Vårt” och ”deras” kulturarv – Svensk kulturarvspolitik 1999-2009-2016.
Masteruppsats, Stockholms universitet, Institutionen för kultur och estetik, 2017.
34 Scruton, Roger. The West and the Rest – Globalization and the Terrorist Threat. London, New York:
Continuum International Publishing Group, 2002, s. 75–77.
35 Knutsson, Beniamin. Curriculum in the Era of Global Development – Historical Legacies and
Contemporary Approaches. Doktorsavhandling, Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik, 2011.
36 Ibid s. 34–35.
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Uppsatsen går under namnet Innan kulturen slocknar – En kvalitativ textanalys av
Roger Scrutons uppfattning om den västerländska kulturen i en postmodern värld,
sett utifrån ett historiebruksperspektiv.37 Engströms undersökning har till syfte att
presentera och kritiskt föra en diskussion kring hur Scruton ser på det moderna och
postmoderna västerländska samhället. Vidare så avser Engström med sin undersökning
att försöka klarlägga Scrutons syn på etik och religion. Engströms analys av Scrutons
synsätt i frågorna sker med hjälp av ett historiebruksperspektiv, ett perspektiv som
kretsar kring hur vi ser på historien. Vad rör metodval i Engströms undersökning så rör
det sig likt min egen undersökning om en kvalitativ textanalys.38 Engströms
undersökning har beröringspunkter med min vad gäller metodval och fokus på
Scrutons filosofi, men lutar sig vad rör teorin mot andra böcker av Scruton än vad som
görs i min undersökning.

1.5 Metodiskt tillvägagångssätt
1.5.1 Design
Undersökningen är en kvalitativ textanalys. Metoden har valts för att den syftar till att
fånga det väsentliga innehållet i en text sett till såväl olika delar, helheten samt
sammanhanget som den förekommer i. Min utgångspunkt är att vissa delar av
kulturarvspropositionen som jag ska analysera i min undersökning är mer avgörande
än andra för analysen jag vill göra. Vilka delar av propositionen det rör sig om, och
varför, berörs i kapitel 1.5.2 ”Material”. Den utgångspunkten gör en kvalitativ
textanalys till ett lämpligt tillvägagångssätt för att svara på forskningsfrågorna och
uppnå undersökningens syfte.39 I Metodpraktikan står följande att läsa, vilket jag tar
till mig i min undersökning, om vad som är den givna basen för all kvalitativ analys av
kvalificerade texter:
Det handlar om att läsa aktivt, att ställa frågor till texten och att se efter om texten eller
man själv, kan besvara dessa frågor. Frågorna handlar ofta om hur argumentationskedjan
ser ut: Vilken är textens poäng? Stöds poängen av det som sägs? Vilka är egentligen

Engström, Daniel. Innan kulturen slocknar – En kvalitativ textanalys av Roger Scrutons uppfattning
om den västerländska kulturen i en postmodern värld, sett utifrån ett historiebruksperspektiv.
Kandidatuppsats, Lunds universitet, Centrum för teologi och religionsvetenskap, 2016.
38 Ibid.
39 Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H. och Wängnerud, L. Metodpraktikan: Konsten att studera
samhälle, individ och marknad. 4. uppl. Stockholm: Norstedts juridik, 2012, s. 210.
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argumenten och på vilka premisser vilar slutsatserna? För att forskaren skall nå en sådan
förståelse måste texten läsas flera gånger, såväl snabbt och översiktligt som långsamt och
fundersamt.40

Textanalysen som görs i min undersökning, där jag ser om textmaterialet i
propositionen kan klassificeras som oikofobiskt enligt Scrutons oikofobi-begrepp, är till
syvende och sist min egen tolkning, men en tolkning som kommer att ledas i bevis på
ett vetenskapligt sätt. Forskningsfrågorna i min undersökning är av det beskrivande
slaget, och följaktligen behöver min analys också vara av ett beskrivande slag, även om
den baseras på min egen tolkning. Mer specifikt syftar min undersökning till att
klassificera innehållet i texten. Jag har för avsikt att klassificera huruvida regeringens
kulturarvsproposition är oikofobisk eller ej, enligt Scrutons oikofobi-begrepp. En
klassificerande analys av det slaget ligger väl inom ramen för den kvalitativa
textanalysens användningsområde,41 och därför föll mitt val på nämnda form av analys.
Klassificerande kvalitativa textanalyser syftar till att i en på förhand given text, i mitt
fall regeringens proposition Kulturarvspolitik (prop. 2016/17:116), kunna klassificera
innehållet i texten. Att sätta tankeinnehållet i propositionen under ett slags
sammanfattande rubrik rör det alltså sig om. Exempelvis skulle en klassificerande
analys kunna syfta till att undersöka om Moderaterna fortfarande har konservativa
inslag i sitt partiprogram eller om det har blivit ett mer renodlat liberalt parti. Ett annat
exempel på när en kvalitativ textanalys skulle kunna användas för att klassificera är om
man vill undersöka huruvida feminismen är en ny politisk ideologi eller inte.42 Min
kvalitativa textanalys är av det beskrivande slaget, men metoden kan även vara mycket
användbar vad gäller andra typer av undersökningar. Exempelvis förknippas kvalitativ
textanalys starkt med så kallade genetiska analyser, vilka syftar till att exponera
influenserna bakom en utvald idéföreställning. Ett gammalt och välkänt exempel på en
genetisk analys är den om förra sekelskiftets uppgörelser kring 1809 års grundlag. Där
hävdade konservativa historiker att grundlagen följde av inhemska svenska traditioner,
medan mer liberala oppositionella krafter menade att grundlagens upphovsmän varit
mer inspirerade av grundlagarna i länder så som Frankrike och USA.43
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En beskrivande analys som min med syfte att klassificera verkligheten kräver en
teoretisk konstruktion, vilket är grundläggande för att en sådan analys ska kunna ses
som vetenskaplig. Vägen från teori till att forma en analysapparat kräver av forskaren
att centrala begrepp operationaliseras, för att bli användbara i apparaten.
Operationaliseringen är en indikator på företeelsen som ska studeras, och att
operationalisera är viktigt för att göra begreppet mätbart.44 I mitt fall kommer jag att
operationalisera vad som utgör oikofobi enligt Scrutons begrepp, för att kunna mäta
det aktuella begreppet. Analysapparaten som innehåller operationaliseringen behöver
fånga in de betydande aspekterna av det samhälleliga fenomen som manifesteras i
Scrutons definition av oikofobi. Apparaten där oikofobi som begrepp operationaliseras
kommer att styra mig mot var i det empiriska materialet som jag ska leta efter vad, som
ett slags styrinstrument för den undersökning jag ska genomföra av
kulturarvspropositionen.45
Som analysapparat i min undersökning kommer jag att använda mig av en
klassindelande analys, vilket är ett slags analysverktyg för att klassificera
samhällsfenomen. Det är lämpligt sett till att jag har som syfte att avgöra om
kulturarvspropositionen som är föremålet för undersökningen, är oikofobisk eller ej,
alltså om den tillhör en given klass. Till vilken grad den är oikofobisk har jag inte för
avsikt att undersöka, som vore fallet i en så kallad idealtypsanalys, utan i stället ska jag
avgöra om den är oikofobisk eller inte. Tekniska respektive intellektuella krav, är de två
typer av krav som ställs på en god analysapparat när det kommer till en klassindelande
analys.46
Det första tekniska kravet som ställs på en god analysapparat för en klassindelande
analys är att beståndsdelarna i analysschemat ska kunna operationaliseras på ett sätt
som är godtagbart. Vidare så är ett andra tekniskt krav att analysschemat måste
baseras på entydiga principer, som inte motsäger varandra och är tvärgående. Ett
exempel på kolliderande principer som är tvärgående är om man klassificerar in män i
politiken i tre kategorier – färgstarka, färglösa och själsfränder. I fallet skulle det kunna
bli problem med typologin, då vem som är ens själsfrände är något allt för subjektivt. I
det aktuella fallet så skulle en politiker som är såväl färglös som färgstark kunna vara
Beckman, Ludvig. Grundbok i idéanalys - Det kritiska studiet av politiska texter och idéer. Stockholm:
Santérus förlag, 2005, s. 24.
45 Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H. och Wängnerud, L. Metodpraktikan: Konsten att studera
samhälle, individ och marknad. 4. uppl. Stockholm: Norstedts juridik, 2012, s. 137.
46 Ibid s. 137.
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en själsfrände. Det är ett exempel på tvärgående principer, som alltså kolliderar. Det
behöver därför framgå hur klassindelningen har gjorts i analysschemat samt så behöver
grunderna för indelningen vara enhetliga och entydiga.47
Det tredje tekniska kravet som ställs på en god analysapparat för en klassindelande
analys är att kategorierna, alltså variabelvärdena, ska vara ömsesidigt uteslutande.
Gränsdragningen behöver alltså vara tydlig i min analysapparat mellan vad som är
oikofobiskt och vad som inte är oikofobiskt. Det fjärde och sista kravet handlar om att
variabelvärdena som återfinns i analysschemat behöver vara uttömmande. Exempel på
uttömmande indelningsgrunder är uppe-nere, inne-ute eller direkt-indirekt. Handlar
det om att klassindela mer komplexa fenomen, så som syn på människor, kan det vara
svårt att vara uttömmande kring varje variabel. Då är det i stället viktigt att vara
täckande och studera alla väsentliga kända aspekter av fenomenet, samtidigt som man
behöver vara redo för att vid behov komplettera analysschemat ytterligare. De
intellektuella kraven vad rör klassindelning är inte lika enkla att förtydliga som de
tekniska kraven. Intellektuella krav har att göra med att indelningen ska kunna sätta
forskningen i ett sammanhang, men samtidigt tillföra något nytt. Att skapa nya
associationer och säga något som inget har sagt förut, men som uppfattas som
väsentligt, bidrar också till att uppfylla det intellektuella kravet. 48 Vilka som är
variabelvärdena i min undersökning presenteras i teorikapitlet där en analysapparat
byggs upp.
När det kommer till att uppnå god validitet i min undersökning, så kommer det att bero
dels på begreppsvaliditeten, dels på resultatvaliditeten. En teoretisk definition, som i
mitt fall utgörs av min tolkning av Scrutons oikofobi-begrepp, översätts i teorikapitlet
till operationella indikatorer i analysapparaten. Validitetsproblem ökar med avståndet
mellan den teoretiska definitionen och den operationella indikatorn, så att försöka
minska nämnda avstånd kommer att vara avgörande för min undersöknings validitet.
Särskilt när det gäller mer abstrakta och omtvistade begrepp som exempelvis
”demokrati” eller ”frihet”, blir validitetsproblem tydligare.49 Oikofobi är ett abstrakt
begrepp som kräver en utförlig teoretisk definition innan det kan operationaliseras,
men eftersom att min utgångspunkt är just Scrutons, alltså en enskild persons
definition av det som är i fokus, så menar jag att det gör begreppet mindre komplicerat
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och omtvistat att operationalisera. Det menar jag är något bra sett till min
undersöknings validitet.
Resultatvaliditet kan sägas handla om att huruvida man har mätt det som man påstår
sig mäta i en undersökning. För en god resultatvaliditet krävs dels en god
begreppsvaliditet, dels en hög reliabilitet. Reliabiliteten beror dock främst på
slumpmässiga fel och slarvfel. Så även om mätinstrumentet, alltså analysapparaten
med de operationella indikatorerna är fullgott, så måste även användandet av
mätinstrumentet i fråga göras med så hög noggrannhet som möjligt. Hur hög
reliabiliteten är mäts, kan man säga, genom att jämföra resultaten från två
undersökningar som använder sig av samma analysapparat.50 Min undersökning måste
alltså genomföras på ett tillförlitligt sätt för att kunna uppnå hög reliabilitet. En
undersökning som genomförs med en kvalitativ metod likt min skattar dock inte
resultatet kvantitativt, i siffror, så hur hög reliabilitet uppnås behöver därför ses på ett
annat sätt än vid undersökningar som genomförs med en kvantitativ metod. För att
höja undersökningens reliabilitet, och därmed dess tillförlitlighet, så kommer jag att
argumentera uttömmande för de val jag gör under undersökningens gång. Vidare
kommer jag att noggrant läsa de texter som krävs för undersökningens genomförande
för att undvika slarvfel som i sin tur kan påverka reliabiliteten negativt. För att verka
för hög reliabilitet avser jag också att återkommande använda mig av citat i
undersökningen för att direkt återge delar av det faktiska textmaterial som undersöks,
och på så sätt minska möjligheterna till missförstånd av de tolkningar som görs.
En annan metod som kan användas när textmaterial ska analyseras, som i mitt fall, är
en kvantitativ textanalys. En sådan analys är mer tillämplig på ett större textmaterial
och har till syfte att ta reda på hur ofta ett visst ord, begrepp eller liknande förekommer
i texten. Syftet med min undersökning är dock inte av det slag att jag har funnit
nämnda typ av metod relevant. Inriktningen på min undersökning är av det kvalitativa
slaget, eftersom att jag i högre grad vill beskriva mitt material med ord i stället för att
räkna upp hur ofta ett visst uttryck eller begrepp förekommer i det empiriska material
som min undersökning berör. Uttryck som ”ofta” eller ”mycket” kan med siffror
preciseras mer exakt, men i min undersökning hade det inte hjälpt mig att uppnå
undersökningens syfte, och därför passade mig en kvalitativ undersökning bättre.51
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1.5.2 Material och avgränsningar
Det empiriska material som ska analyseras i min undersökning, är regeringens
proposition Kulturarvspolitik (prop. 2016/17:116) som presenterades inför riksdagen
den 28 februari 2017. Propositionen är ett 240 sidor långt dokument, uppdelat i 16
stycken kapitel exklusive bilagor. I dokumentets tre första kapitel presenteras förslag
till riksdagsbeslut, förslag till lagändringar respektive ärendets beredning. Därefter
följer nio stycken kapitel som stakar ut den politiska inriktningen för de olika områden
inom kulturarvspolitiken som propositioner berör. Kapitel 8 ”Museisektorns struktur”,
är ett exempel bland dessa nio kapitel. Propositionens tre sista kapitel 14–16, berör
ikraftträdande- och övergångsbestämmelser, konsekvenser av propositionens förslag
respektive författningskommentarer. Därefter följer bilagorna kopplade till
propositionen, så som exempelvis lagrådets yttrande i frågan.52
Jag har valt att inrikta min undersökning på två kapitel i kulturarvspropositionen som
jag ser som särskilt relevanta för att besvara frågeställningen och uppnå syftet med min
undersökning. För att besvara den kommer jag att studera kapitel 5 ”Ny inriktning för
kulturarvspolitiken” och kapitel 7 ”Självständiga och angelägna museer”.
Kapitel 5 omfattar sidorna 52–71 i propositionen, och innehåller fyra olika
underkapitel. Dessa fyra är 5.1 ”Samhällsomvandlingar och nya utmaningar”, 5.2
”Kulturarvet är föränderligt och öppet”, 5.3 ”Kulturarvets mångfaldiga värden” och 5.4
”Prioriteringar för en förnyad kulturarvspolitik”. Propositionens kapitel 7 omfattar
sidorna 88–114 och innehåller tre underkapitel, vilka är 7.1 ”Museipolitik för fria
kunskapsinstitutioner”, 7.2 ”En museilag införs” och 7.3 ”Särskilt om fyndfördelat
material”.
Det femte kapitlet vid namn ”Ny inriktning för kulturarvspolitiken” har jag valt ut för
att jag bedömer det vara det kapitel i propositionen som tydligast pekar ut regeringens
nya politiska inriktning vad gäller kulturarvsområdet. Regeringen pekar själv ut
kapitlet som betydande för propositionen, exempelvis genom användandet av orden
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”ny inriktning” i titeln på kapitlet. I inledningen av kapitlet i fråga så skriver regeringen
om en del av kapitel 5 att det där ”formuleras övergripande prioriteringar som vägleder
förnyelsen av den statliga kulturarvspolitiken” 53
Just den nya politiska inriktningen som framläggs i kulturarvspropositionen är vad
som skapade debatt kring det politiska området. Även kapitel 7 har valts ut för att
besvara frågeställningen för att det är det kapitel i kulturarvspropositionen som
tydligast berör museernas nya inriktning, och en ny museilag. I debatten kring den nya
inriktningen rörande kulturarvspolitiken som framgår av propositionen var just den
nya inriktningen för museerna särskilt omdebatterad. Kapitel 7 är enligt min mening
också relevant att undersöka närmare för att museerna i ett land i någon mån kan sägas
spegla den nationella självbilden. I debatten som uppstod i kölvattnet av att
kulturarvspropositionens innehåll offentliggjordes, fanns det samhällsdebattörer som
såg förtjänster i den, bland annat för dess diskussion om vad som är svenskt.54 Andra
aktörer i samhällsdebatten var i stället starkt kritiska till förslagen, och anklagade
regeringen för folkuppfostran och för att centralisera de statliga kulturinstitutionerna.55
I uppsatsens inledning redogör jag mer utförligt kring olika inlägg i debatten kring
propositionen.
Jag menar att de båda kapitel jag kommer att använda som empiriskt material för
undersökningen av propositionen är så pass betydande för regeringens avsikt med
propositionen att de räcker för att bedöma om propositionen som sådan är oikofobisk
eller ej. Exempelvis vore det orimligt att dra slutsatsen att kapitel 5 som stakar ut en ny
inriktning för den statliga kulturarvspolitiken är oikfobiskt, utan att propositionen då
totalt sett blir också blir det. Detsamma gäller att om kapitel 5 inte visar sig vara
oikofobiskt efter undersökningen, så bör det även då gälla att propositionen i i sin
helhet. Att jag inte bara nöjde mig med att granska kapitel 5, utan också valde ut just
kapitel 7 för undersökningen, har sina skäl. En granskning av två kapitel i sig innebär
att en större andel av texten i propositionen granskas. Kapitel 5 är 20 sidor långt och
kapitel 7 är 27 sidor långt, och det rör sig alltså tillsammans om en betydande del av
propositionen i sin helhet, vilken totalt utgörs av 240 sidor. En granskning av just
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kapitel 7 menar jag är ett bra komplement till granskningen av kapitel 5 för att min
granskning då kommer att beröra hur regeringen ser på kulturarvspolitiken i mer
abstrakt form i kapitel 5, men också hur den ser på kulturarvspolitiken i mer
konkretiserad form i kapitel 7. Det gör att just dessa två kapitel är lämpliga att
undersöka för att kunna dra slutsatser om propositionen i sin helhet.
Det material som ligger till grund för skapandet av undersökningens analysapparat,
som kulturarvspropositionen berörda kapitel sedan ska analyseras med hjälp av, är tre
böcker författade av Scruton samt en tidskriftsartikel kring Scrutons filosofi. I England
and the Need for Nations myntade Scruton begreppet oikofobi för första gången, så det
har för mig varit givet att den aktuella boken ska vara en del av den teori jag använder
mig av för att kunna skapa analysapparaten. Vidare, för att kunna utveckla vad Scruton
skriver om oikofobi i England and the Need for Nations56 och för att röra mig djupare
in i Scrutons tankevärld kring företeelsen bakom begreppet i fråga kommer jag även att
använda mig av The West and the Rest – Globalization and the Terrorist Threat57 och
How to be a Conservative.58 För att bredda mig ytterligare inför skapandet av min
analysapparat och operationaliseringen av oikofobi-begreppet där, så använder jag mig
också av artikeln ”The Burdens of Belonging: Roger Scruton’s Nation-State”59 som
publicerades i tidskriften American Affairs.
Kulturarvspropositionens kapitel 5 och 7 samt även andra delar av propositionen läste
jag tidigt in i undersökningen för att introducera mig till kulturarvspropositionens
innehåll. Efter att ha introducerat mig till propositionen sökte jag via internet upp och
läste igenom olika debattinlägg kring propositionen, vilka jag hänvisar till i uppsatsens
inledning. Parallellt med att jag sökte information om kulturarvspropositionen samt
debatten kring den så läste jag igenom de böcker och den tidskriftsartikel som ligger till
grund för undersökningens teorianknytning. Först ut av de nämnda böckerna läste jag
England and the Need for Nations i vilken Scruton i ett eget kapitel först myntade
oikofobi som begrepp. Därefter läste jag resterande böcker och artikeln relaterade till
undersökningens teorianknytning. Den ordningsföljden vad gäller läsandet var logisk
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då jag på så sätt kunde identifiera och markera ut delar av övriga böcker och
tidskriftsartikeln som hade koppling till Scrutons oikofobi-begrepp som det presenteras
i England and the Need for Nations.
Först när alla dokument kopplade till teorianknytningen var färdiglästa kunde jag först
skriva en längre utläggning i teorikapitlet om Scrutons oikofobi-begrepp, för att sedan
skapa analysapparaten där begreppet operationaliseras. Med en färdig analysapparat
på plats och som stöd, kunde jag veta vad jag skulle leta efter när jag sedan noggrant
upprepade gånger läste igenom de båda kapitlen i kulturarvspropositionen som utgör
undersökningens empiriska material.
Med utgångspunkt i att kulturarvspropositionen är det empiriska materialet i fokus för
min undersökning så kunde undersökningen ha breddats bortom propositionen om
undersökningen hade varit av ett mer omfattande slag. Propositionen i fråga är ett
uttryck för regeringen Löfvens politik på kulturarvsområdet, så även andra uttryck för
nämnda regerings politik på området hade kunnat komma på fråga att granska.
Exempelvis hade jag med hjälp av en kvalitativ textanalys också kunnat granska
transkriberade anföranden från regeringsföreträdare från debatten i Sveriges riksdag
inför att beslutet om kulturarvspropositionen fattades. Jag hade också kunnat
undersöka andra uttryck för regeringen Löfvens kulturarvspolitik under den berörda
mandatperioden, som inte var del av själva debatten kring propositionen. Ett exempel
på ett sådant uttryck för regeringens kulturarvspolitik som hade varit intressant att
undersöka är det faktum att regeringen valde att inte nominera någon svensk tradition
till immateriellt kulturarv hos Unesco, med hänvisning till att man inte vill inordna
traditionerna i ”värdehierarkier”.60 Att se hur politiska uttryck som de nämnda
förhåller sig till Scrutons oikofobi-begrepp hade kunnat göras inom ramen för en mer
omfattande undersökning. Sett till den debatt som kulturavspropositionen gav upphov
till, vilken jag refererar till i uppsatsens inledning, och att propositionen samtidigt är
det dokument som förändrar lagar och regler på kulturarvsområdet, så föll valet på att
strikt granska regeringens proposition Kulturarvspolitik (prop. 2016/17:116) i sig.
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Kapitel 2. Teoretiska utgångspunkter
2.1 Vad är oikofobi? – teoretisk definition av begreppet
Scrutons författarskap är omfattande. Den blott 53 sidor korta boken England and the
Need for Nations är ett exempel på en bok skriven av Scruton som har lämnat ett
tydligt bidrag till samhällsdebatten. De flesta kapitlen i boken kretsar kring nationen,
nationalstaten och medborgarskapet. Som titeln på boken antyder, så argumenterar
Scruton för vikten av nationer och nationalstater ur ett allmängiltigt perspektiv, men
ändock med utgångspunkt från sitt engelska perspektiv. Redan i inledningen av
England and the Need for Nations betonar Scruton hur avgörande nationen är, inte
minst för det demokratiska statsbygget:
Democracies owe their existence to national loyalties—the loyalties that are supposedly
shared by government and opposition, by all political parties, and by the electorate as a
whole. Wherever the experience of nationality is weak or non-existent, democracy has
failed to take root. For without national loyalty, opposition is a threat to government, and
political disagreements create no common ground. Yet everywhere the idea of the nation is
under attack—either despised as an atavistic form of social unity, or even condemned as a
cause of war and conflict, to be broken down and replaced by more enlightened and more
universal forms of jurisdiction.61

Det är dock inte Scrutons resonemang kring vikten av nationer och nationalstater som
har gjort den aktuella boken omtalad, utan det som har fått den att sticka ut är
innehållet i det kapitel i boken som kretsar kring en företeelse som han har kommit att
namnge ”oikophobia”, eller ”oikofobi” på svenska. Scruton menar, förenklat, att
begreppet avser ett tillstånd som handlar om förkastandet av arv och hem, alltså något
som står i motsats till det mer spridda begreppet, xenofobi.62
Scruton menar att oikofobi är ett slags fas som kan liknas vid den fas som många
tonåringar normalt sett går igenom i livet, men som vissa personer, framförallt
intellektuella, fastnar i.63 Det rör sig alltså om något som liknar ett slags tonårsuppror,
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men utan att vara bundet till ålder i sig, och med udden riktad mot det egna hemmet
och arvet.
Förkastandet av arv och hem som följer av oikofobi pekar Scruton ut som något som
har uppstått i västvärlden sedan andra världskriget, framförallt hos en elit av inte bara
intellektuella, utan även av politiker. Dock menar Scruton att tillståndet generellt sett
inte delas av vanliga engelsmän, utan är just ett elitistiskt drag. Som exempel på att
tillståndet inte är specifikt för England, och Storbritannien i stort, så lyfter Scruton
fram hur synsättet fanns hos franska filosofer så som Jean-Paul Sartre och Michel
Foucault. Synen som de båda fransmännen hade av en ”borgerlig” mentalitet, ” the
mentality of the Other in his Otherness”,64 och som de uppvisar förakt för, menar
Scruton är ett förakt för den nationella kulturen hos vanliga hederliga fransmän. Även i
USA ser Scruton oikofobi, dold bakom så kallad ”politisk korrekthet”. Scruton anser att
fenomenet framför allt existerar vid de amerikanska universiteten, och har förstärkts
efter terrordådet den 11 september 2001, som skylldes på den amerikanska kulturen.65
Människor som är oikofobiska har ambitioner med udden riktad mot nationen, och de
förkastar nationell lojalitet, menar Scruton. Exempel på det menar han är att oikofober
förordar överstatliga institutioner snarare än nationella regeringar samt stödjer lagar
och regler som tillkommer ovanför huvudet på allmänheten, exempelvis via EU.
Oikofober ser sig själva som försvarare av upplysta universella värden som står i
motsats till vad de betraktar som lokal chauvinism, och definierar sina politiska mål i
termer av universella värden utan koppling till en specifik historisk gemenskap.66
I sin bok How to be a Conservative beskriver Scruton hur han spenderade ett år i den
franska universitetsvärlden på 1960-talet, och att han efter det började värdesätta
europeiska seder, institutioner och kultur med tanke på hur de så kallade soixantehuitards (”sextioåttorna”) agerade politiskt under den tiden. Han beskriver bland annat
hur dessa återanvände gamla marxistiska löften om en helt ny frihet efter att
”borgerliga” lagar och privat egendom båda hade avskaffats. Scruton beskriver vidare
den paradoxala filosofi som präglade tänkare som Foucault, men också andra samtida
fransmän som filosoferna Louis Althusser och Gilles Deleuze samt psykoanalytikern
Jacques Lacan. Scruton påpekar att dessa franska profilers teorier knappast var teorier
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alls, utan paradoxer med syfte att övertyga revolutionära studenter om att sanning,
vetenskap, lag och ordning endast är en mask för en ”borgerlig” dominans, och att det
därför inte spelar någon roll vad du tänker så länge du tar arbetarnas parti i
”kampen”.67 Nämnda franska filosofers tankegångar vad rör en negativ och
relativiserande inställning till det egna kan kopplas ihop med oikofobi som begrepp.
Scruton menar att den frihet, trygghet och omfattande franska kultur som de aktuella
franska filosoferna åtnjöt, kunde åtnjutas för att den franska staten tillgängliggjorde
alltsammans för sina medborgare. Samtidigt framhåller Scruton att det var just denna
faktiska men relativa frihet som ”sextioåttorna” ville avskaffa.68 ”Sextioåttornas”
tillstånd kan ses som ett konkret exempel på oikofobi. Det är rimligt att se det så med
tanke på att Scruton menar att oikofober verkar för avskaffandet av beståndsdelar som
utgör det egna hemmet, genom attacker på exempelvis grundlagar och seder samt
attacker mot institutioner som förknippas med traditionella och ursprungliga former av
liv.69
I England and the Need for Nations lyfter Scruton fram andra världskriget som en
punkt av historisk betydelse i förhållande till oikofobi som begrepp. Det är efter andra
världskriget som Scruton menar att den sinnesstämning som oikofobi utgör, har
kommit till.70 Han exemplifierar med att det först är i efterkrigstidens England som
förlöjligandet av den nationella lojaliteten har lärts ut, av de vars möjlighet att kritisera
inte ens hade funnits om inte engelsmännen under världskrigen hade varit beredda att
dö för sitt land, som han uttrycker det. Scruton menar att engelska ideal om frihet och
att tjäna, som engelsmännen framstod strida för i andra världskriget, endast sågs av
många av efterkrigstidens skribenter som en ideologisk konstruktion, en slags
”styrande illusion” som hade möjliggjort den brittiska imperialismen.71
Scruton beskriver oikofobi väldigt kortfattat som ”the repudation of inheritance and
home”, det vill säga förkastandet av arv och hem.72 För att mer i detalj förstå vad
Scruton menar med det är det relevant att sätta sig in i begreppet ”the culture of
repudiation”, förkastandets kultur, som återkommande används av honom. I flera
böcker av författaren omnämns förkastandets kultur, inklusive i böcker som gavs ut
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före England and the Need for Nations. Exempelvis tillägnar Scruton en betydande del
av The West and the Rest till att göra en utläggning om vad han kallar just för ”the
culture of repudiation”,73 vilket understryker att begreppet är viktigt i Scrutons filosofi,
och som jag ser det också för att förstå vad oikofobi är.
Scruton menar att gemensam lojalitet och band som människor delar med varandra,
känns för människorna som en moralisk börda och som ett religiöst eller kvasi-religiöst
behov. Förkastandets kultur har uppstått i ett vakuum av vad som tidigare fylldes av
religion, menar Scruton. När de gamla religiöst präglade lojalitetsbanden inte längre
kan bekräftas, så förkastar människor dessa band. Då uppstår i stället ett hopp om att
ett nyare och mer accepterande slags band ska ta plats ur ”askorna av förnekelse”. Som
det viktigaste exemplet för att visa på detta, använder Scruton sig av familjen. Han
menar att en biprodukt av tron i religiösa gemenskaper är att familjer uppstår, och att
religioner i sig först och främst existerar för att de erbjuder band som gör att människor
blir dedikerade till en gemensam uppgift om social reproduktion, alltså att upprätthålla
samhället över tid. Scruton menar vidare att det är delad lydnad, social
sammanhållning och dedikation till den långsiktiga idén om att allt kommer ur tron,
som gör religiösa gemenskaper bättre rustade för att klara av konflikter.74
Sekulära samhällen, till skillnad från de religiösa, saknar dock den viktiga basen för
familjen vad gäller moraliskt och ideologiskt stöd, menar Scruton. I det sekulära
samhället blir familjen mer till ett mänskligt val, som går att undvika, snarare än en
gudomligt sanktionerad plikt. När lojaliteter och trohet tvinar bort, exempelvis vad
gäller minskad vilja till långsiktiga åtaganden som giftermål, så följer skepsis gentemot
familjen, och till slut förkastelse. Familjen kommer att ses som något som ger upphov
till förtryck, en slags patriarkal struktur med syfte att underkasta sig kvinnor. Så här
menar Scruton att denna förkastandets kultur har kommit att påverka familjen.
Scruton menar att det är först på 1900-talet som det riktiga intellektuella kriget mot
familjen kom till, där en bekräftandets kultur gällande traditioner och seder, successivt
har ersatts av ett förkastandets kultur. Scruton pekar i The West and the Rest ut
Foucault för att vara just en av tänkarna bakom idén om att dekonstruera familjen.75
Scruton kommer alltså tillbaka till att det är under 1900-talet som förkastandets kultur
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har tagit över i västvärlden, vilket också passar väl samman med författarens yttranden
i England and the Need for Nations om att det är under efterkrigstiden som oikofobi
som sinnesstämning har uppstått.76
I How to be a Conservative exemplifierar Scruton hur förkastandets kultur bland
europeiska åsiktsorgan återfinns och tar sig uttryck:
Take any aspect of the Western inheritance of which our ancestors were proud, and you
will find university courses devoted to deconstructing it. Take any positive feature of our
political and cultural inheritance, and you will find concerted efforts in both the media and
the academy to place it in quotation marks, and make it look like an imposture or a
deceit.77

Begreppet oikophilia (oikofili), används också av Scruton, bland annat i boken How to
be a Conservative.78 Det kan likt xenofobi också ses som ett begrepp som står i ett slags
motsatsförhållande till oikofobi som begrepp, fast i stället syftandes på kärleken till oikos
(”hemmet”). Hemmastadda människor drivs enligt Scruton naturligt av kärlek till oikos,
och med det avses inte bara ”hemmet” som hemmet i sig, utan också människorna i det
samt de omgivande platser som förser hemmet med beständiga konturer och glädje.
Scruton menar att oikos är en plats som inte bara är min eller din, utan vår.79 Följaktligen
kan en persons land ytterst betraktas som oikos. Oikos är för Scruton scenuppsättningen,
platsen där allt utspelar sig, för politikens ”first-person plural”.80
Vad Scruton kallar för ett ”first-person plural” kan beskrivas som ett slags gemenskap
som jaget identifierar sig med, kort sagt ett ”vi”. Begreppet i fråga förekommer i flera av
Scrutons böcker inklusive England and the Need for Nations,81 The West and the
Rest82 och How to be a Conservative.83 Scruton menar att det sociala kontraktet inte
kan förstås utan ett antagande om ett slags ”vi” som finns på plats innan kontraktet.
Det menar han är något som inte bara gäller klassiska europeiska nationalstater, utan
också en stat som USA som från början grundades genom ett beslut om att anta en
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konstitution. Scruton menar att det av formuleringar som ”We, the people” i den
amerikanska konstitutionen inledning blir uppenbart att det redan fanns ett ”vi” på
plats vid konstitutionens antagande.84
Nationen utgör det ”vi” som krävs för att hålla samman en demokratisk stat som i sin
tur representerar nationen, menar Scruton. Han menar att en politisk union bestående
av en mångfald av människor kräver ett ”vi”. Ett ”vi” kan existera genom gemensamma
nämnare som språk, seder, samhällsanda och acceptansen för resultat man inte gillar
eftersom att möjlighet finns att byta ut de styrande i samhället. Scruton argumenterar
för att avsaknad av social tillit kan leda till att djupa meningsskiljaktigheter och vitt
skilda identiteter hos medborgarna kan komma till uttryck, vilka tillsammans skapar en
farlig grund för motsättningar mellan människor.85 Att i sin tur inte ta ställning för
”oss”, utan att i stället ta ställning för ”dem”, är just något som Scruton pekar ut som ett
tydligt symptom på oikofobi.86

2.2 Operationalisering av oikofobi som begrepp
För att kunna bedöma om regeringens proposition Kulturarvspolitik (prop.
2016/17:116) är att betrakta som oikofobisk eller inte, behöver oikofobi som begrepp
operationaliseras, för att kunna ha en analysapparat att granska det empiriska
materialet med. Analysapparaten i den här undersökningen består av ett slags
klassifikationsschema med operationella indikatorer som ska bidra till att fånga in drag
som kan betraktas som oikofobiska i det material som ska undersökas. De operationella
indikatorerna har valts ut med hjälp av den teoretiska definitionen av oikofobi som
begrepp, vilket görs i uppsatsens kapitel 2.1. ”Vad är oikofobi? – teoretisk definition av
begreppet”. Indikatorerna har vidare valts ut med hjälp de fyra tekniska krav som ställs
på en god analysapparat (se kapitel 1.5.1 ”Design ).87
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Den första operationella indikatorn som används i klassifikationsschemat är Negativ
eller relativiserande attityd mot det egna kulturarvet. Valet har skett på basis av att
oikofobi innebär ett förkastande av arv och hem,88 samtidigt som det material som ska
analyseras är just en proposition som handlar om kulturarv. Indikatorn täcker både
”negativ attityd” och ”relativiserande” för att svara mot Scrutons begrepp. Scruton
lyfter fram hur ett hopp om ett nyare och mer accepterande slags band tar plats ur
”askorna av förnekelse” vad rör band med bas i religionen när de förkastas för att
människor inte längre kan bekräfta banden.89 Detsamma kan gälla det band, den grund
för ett ”vi”, som följer av ett gemensamt kulturarv. Förkastandet som leder vidare till
ett mer accepterande slags band skulle kunna ske genom såväl en negativ attityd till
eller ett relativiserande av de gamla banden. Relativiseras någonting väldigt mycket kan
det bli så pass accepterande att det innebär ett nytt band. Att en person relativiserar
kulturarvet innebär inte heller nödvändigtvis att personen har en negativ attityd till det,
varför jag väljer att lyfta fram båda delarna i indikatorn.
Som en andra operationell indikator att använda i klassifikationsschemat har jag valt
Negativ eller relativiserande attityd mot den egna nationen. Valet av fokus på
nationen i indikatorn beror på att Scruton framhåller att oikofober förkastar nationen,
nationella värderingar och så vidare (se kapitel 2.1).90 Kulturarvspropositionen som är
föremål för min undersökning är ett dokument som berör den svenska nationella
politiska nivån, varför behovet av en indikator som fångar upp oikofobisk attityd kring
nationen är relevant. Klassifikationsschemats första operationella indikator som berör
attityd mot det egna kulturarvet fokuserar på en gemensam kultur och kulturarv som
en grund för ett ”vi” mer allmänt. Den andra operationella indikatorn som berör attityd
mot den egna nationen fokuserar på idén om nationen mer specifikt. Vad gäller att
såväl ”negativ attityd” och ”relativiserande attityd” lyfts fram även här är av samma skäl
som för den första indikatorn som rör kulturarvet. Samma inställning vad rör att skilja
på vad som är negativ attityd och vad som är relativiserande, är alltså relevant även här.
De två operationella indikatorer som jag har valt ut ser jag som väl avvägda för att
kunna identifiera förekomsten av oikofobi i de delar av kulturarvspropositionen som
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jag ska analysera. Hade det material som ska analyseras varit av ett annat slag hade det
kunnat vara relevant att låta klassifikationsschemat bestå av fler indikatorer,
exempelvis också en som fångar upp oikofobers förhållningssätt till kärnfamiljen.
Oikofobers förhållningssätt till religion, specifikt kristendomen, övervägde jag också att
fånga upp med hjälp av en egen indikator. Min uppfattning är dock att indikatorn som
berör kulturarv redan täcker upp kristendomen, då religionen i fråga är sammanflätad
med kulturen i Sverige sedan cirka 1 000 år tillbaka. I min undersökning är det på
förhand givet att det rör sig om en kulturarvsproposition som ska studeras, varför jag
bedömer att formuleringar kring kulturarv och nation är troligare att stöta på, och
fullgoda som operationella indikatorer för att kunna bedöma huruvida
kulturarvspropositionen är oikofobisk eller ej. Att ha två indikatorer ser jag också som
tillräckligt i det avseendet att om propositionen skulle vara oikofobisk eller inte i
enlighet med dessa, så menar jag att ytterligare indikatorer inte skulle kunna påverka åt
det ena eller andra hållet vad gäller om propositionen är oikofobisk då inställningen till
kulturarv och nation är så pass centralt för oikofobi som begrepp.
Att operationalisera något så abstrakt som Scrutons oikofobi-begrepp öppnar upp för att
brister finns sett till de tekniska krav som ställs på en god analysapparat för
klassindelande analyser.91 Enligt min mening är min operationalisering dock så rimlig
den kan bli sett till att min undersökning är av ett nytt slag, vilket innebär en brist på
tidigare operationaliseringar av oikofobi-begreppet att förhålla sig till. Min
undersökning innehåller dock ett slags sätt att mäta oikofobi på som med fördel kan
utvecklas vidare av forskare i framtida undersökningar.

91

Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H. och Wängnerud, L. Metodpraktikan: Konsten att studera
samhälle, individ och marknad. 4. uppl. Stockholm: Norstedts juridik, 2012, s. 137–139.

25

Tabell 1. Klassifikationsschema för oikofobi som begrepp
Oikofobi

Återfinns i
kulturarvspropositionen

Negativ eller
relativiserande
attityd mot det
egna kulturarvet
Negativ eller
relativiserande
attityd mot den
egna nationen

Kapitel 3. Analys av kulturarvspropositionen
I det här kapitlet i uppsatsen genomförs analysen av det empiriska materialet
bestående av kapitel 5 och 7 i kulturarvspropositionen, med hjälp av
klassifikationsschemat för Scrutons oikofobi-begrepp. De båda kapitlen i propositionen
analyseras i tur och ordning med hjälp av klassfikationsschemat för oikofobi-begreppet.
Propositionens kapitel 5 ”Ny inriktning för kulturarvspolitiken” analyseras först i
uppsatsens kapitel 3.1, och propositionens kapitel 7 ”Självständiga och angelägna
museer” analyseras därefter i uppsatsens kapitel 3.2. Analysen följer en logisk ordning
på så sätt att kapitlen i propositionen analyseras i numerisk ordning, från början till
slut.

3.1 ”Ny inriktning för kulturarvspolitiken”
I den inledande delen av kapitel 5 i propositionen Kulturarvspolitik (prop.
2016/17:116) så skriver regeringen att ”politiken bör utgå från en förståelse av
kulturarvet som i högre utsträckning än tidigare är öppen för olika perspektiv och
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förhållningssätt”92 och att ”kulturarvets många olika potentiella värden och möjliga
betydelser bör bejakas, utan att företräde lämnas för någon av dessa”93 Att regeringen
skriver att den vill se en förståelse av kulturarvet som är mer öppet för olika perspektiv
och förhållningssätt än tidigare kan ses som en negativ attityd till de perspektiv och
förhållningsätt som har varit rådande, vilket överensstämmer med den operationella
indikatorn som rör kulturarvet. Citaten menar jag också överensstämmer om en
relativiserande attityd i enlighet med den operationella indikatorn som berör
kulturarvet. Särskilt skrivelsen om att företräde inte ska lämnas för att bejaka några av
kulturarvets potentiella värden eller betydelser mer än andra, öppnar dörren för att det
svenska kulturarvet teoretiskt sett kan vara vad som helst.
Följande citat i kapitel 5 i kulturarvspropositionen överensstämmer också med den
operationella indikatorn som berör kulturarv, och med indikatorn som berör nationen:
Tyvärr kan i dag en ökande uppdelning i samhället iakttas, där grupper kommit att ställas
mot varandra, inte sällan med hänvisning till skilda kulturella erfarenheter. Oron och
motsättningarna förstärks i ett medieklimat där terrorism och väpnade konflikter har haft
en framträdande roll, och där hotbilder knyts till olika samhällsgrupper och kulturuttryck.
Den pågående polariseringen bygger inte på givna identiteter, utan olika aktörer använder
aktivt bl.a. det förflutna för att befästa olika gruppers särart. Den tankefigur som många
gånger är styrande för dessa historiebruk är att olika kulturarv på ett inneboende sätt hör
till, intresserar eller bara kan förstås av avgränsade etniska eller kulturella grupper. 94

Ovanstående citat överensstämmer med de båda operationella indikatorerna i
klassifikationsschemat sett till en relativiserande attityd inför det egna kulturarvet och
nationen, snarare än en explicit negativ attityd inför desamma. Citatet går att tolka som
regeringen ifrågasätter att det finns ”givna identiteter” och särarter hos olika grupper.
Exempelvis blir då följden att såväl den egna nationella identiteten eller identitet sett
till det egna kulturarvet ifrågasätts. Det går därför att tolka delar av citatet som
relativiserande sett till såväl det egna kulturarvet som den egna nationen. Katarina
Andersson undersökning i ”Vårt” och ”deras” kulturarv – Svensk kulturarvspolitik
1999-2009-2016 ger stöd för min tolkning av citatet som ett exempel på relativiserande
attityd inför det egna kulturarvet. Andersson menar att kulturarvspropositionen i fråga

Proposition 2016/17:116. Kulturarvspolitik, s. 52.
http://www.regeringen.se/4933fd/contentassets/127b80d33b084194a415d72b85721874/161711600web.p
df
93 Ibid s. 52.
94 Ibid s. 54.
92

27

beskriver kulturarv som ”byggstenar i skapandet av identiteter” som det går att ”arbeta
med”, snarare än att kulturarvet beskrivs som något mer fast som tillskrivs personer.95
Kapitel 5 i kulturarvspropositionen innehåller en lydelse om att det ”gäller att främja
olika bruk av kulturarv med utgångspunkt i människors faktiska upplevelser, särskilt i
tider av förändringar”.96 Att regeringen skriver så visar på en attityd till det egna
svenska kulturarvet som något väldigt öppet och gränslöst, som man kan välja av lite
hur som helst när man rör sig mellan olika tider. Vad regeringen menar med att
”människors faktiska upplevelser” ska ligga till grund för främjandet av olika bruk av
kulturarv går att tolka som att man tycker att det kan finnas lika många olika svenska
kulturarv som det finns mänskliga upplevelser. Konsekvensen av en sådan tankebana
blir att vad som utgör det svenska kulturarvet är något som regeringen överlåter till
varje enskild person att avgöra baserat på sina egna upplevelser. Att regeringen
”särskilt i tider av förändringar” vill främja olika bruk av kulturarvet går också att tolka
som att förändringar i sig vad rör det egna kulturarvet är positivt och något som ska
bejakas. Citatet i fråga tyder på att regeringen har en tydligt relativiserande attityd i
förhållande till kulturarvet i enlighet med den operationella indikatorn som rör
kulturarvet.
Regeringen skriver vidare i kapitel 5 av propositionen att de ”avgränsningar av vad som
ska räknas till kulturarvet som krävs i praktisk verksamhet, måste så långt det är
möjligt få göras i det civila samhället och av de professionella inom
kulturarvsområdet”97. Citatet går att tolka som att regeringen inte vill ta ställning till
vad som ska räknas till det egna svenska kulturarvet och att regeringen på så sätt har en
relativiserande eller negativ attityd i förhållande till det. Det går dock att med en annan
tolkning se citatet som att regeringen vill betona formfrågan om vem som definierar
kulturarvet, snarare än att själv ta ställning till sakfrågan. Om just det aktuella citatet
indikerar på förekomsten av oikofobi är därför inte helt tydligt.
Att det ”är inom kulturpolitiken i dag centralt att framhålla att kulturarv alltid är
föränderliga och beroende av människors användning” är något som regeringen också
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framhåller i kulturarvspropositionens femte kapitel.98 Precis som med tidigare citat
som lyfts fram i analysen så betonas föränderlighet som centralt när det kommer till det
egna svenska kulturarvet. Att hävda att det egna svenska kulturarvet alltid är
föränderligt beroende av hur människor använder det innebär att man menar att
kulturarvet inte har några fasta punkter alls, som om det kan definieras om hur som
helst av vem som helst och när som helst. Det faktum att föränderlighet på det sättet
återkommande lyfts fram i propositionen av den svenska regeringen stärker bilden av
att man vill relativisera vad det egna kulturarvet är sett till hur det har setts på tidigare i
historien.
Kapitel 5 i propositionen innehåller också formuleringar om att kulturarvsbegreppet
bör förstås i en öppen bemärkelse och att en sådan förståelse ”säger ingenting om vad
som ska anses höra dit och den utesluter ingenting på förhand. Denna förståelse
betonar samtidigt att ingenting är ett kulturarv i sig, utan att det blir det först genom
att uppfattas och användas som sådant”.99 Vad gäller att kulturarvsbegreppet ska
förstås i en öppen bemärkelse så skriver regeringen vidare på samma sida att det när
det kommer till det egna kulturarvet inte ska dras någon ”gräns mellan föremål eller
bruk av olika ålder. Även det nästan samtida kan komma att inkluderas i kulturarvet
om det betraktas och används som sådant av människor”.100 Nämnda formuleringar på
anser jag tydligt indikerar på en önskan vilja att relativisera det egna kulturarvets
innebörd. Att man explicit skriver att man inte vill utesluta eller säga någonting om vad
som ska anses höra till det egna kulturarvet är en relativisering som är mycket stark
och indikerar på oikofobi i enlighet med den operationella indikator som berör det egna
kulturarvet i min undersökning. Även lydelsen om att inte göra skillnad på föremål av
olika ålder alls när det kommer till kulturarvet framstår som tydligt relativiserande.
Följden av att ingen gräns ska dras när det kommer till föremål eller bruk av olika ålder
kan exempelvis bli att artefakter från vikingatiden är lika mycket kulturarv som en
pizzakartong från 2000-talet.
Ett exempel på vad som kan ses som en negativ attityd till det egna kulturarvet i
enlighet med den operationella indikatorn rörande kulturarvet återfinns i
propositionens femte kapitel. Där står att när ”den politiska beslutsnivån tidigare har
försökt bestämma vad som egentligen hör till kulturarvet har det bidragit till
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exkludering och falsk homogenisering av den mångfald som alltid funnits i
samhället”.101 Citatet visar på ett tydligt negativt omdöme från regeringens sida sett till
hur det egna kulturarvet har betraktats tidigare, och exempel på vad som avses med
exempelvis ”falsk homogenisering av den mångfald som alltid funnits i samhället” ges
inte i propositionen. Om regeringen med ”mångfald” exempelvis avser att Sverige alltid
har varit ett ”invandrarland” och haft en med dagens situation jämförbar andel av
befolkningen född utomlands så är det direkt felaktigt. Året 1940 var exempelvis cirka
en procent av Sveriges befolkning född utomlands, och endast en promille av
befolkningen var då född utanför Europa.102 Att motsvarande siffror i Sverige 2018 är
avsevärt mycket större kan sägas vara var mans kunskap. Det sätt som regeringen
svepande utan vidare förklaring hävdar att kulturarvet tidigare har bidragit till att
exkludera en mångfald alltid har funnits i det svenska samhället får därför anses utgöra
ett exempel på relativiserande attityd till det egna kulturarvet.
I femte kapitlet av propositionen Kulturarvspolitik (prop. 2016/17:116) står följande att
läsa:
Historiskt har föremål och kulturmiljöer som understöder nationsbyggande eller som
rättfärdigar ojämlika klassförhållanden ofta värderats högre än sådana som utmanat dessa
ordningar. Detta måste vi vara medvetna om eftersom det återspeglas i de samlingar,
kulturmiljöer etc. som vi övertagit från tidigare generationer. Kulturarvsförvaltningen
bygger ofta på specifika värderingar och tolkningstraditioner. I de traditionella
kulturarvsinstitutionerna kan det också finnas förgivettagna sätt att arbeta som på ett i sak
omotiverat sätt premierar vissa uttryck framför andra. Att uppmärksamma och utmana
förutsättningarna för dessa processer är många gånger lättare sagt än gjort. 103

Citatet ovan är ytterligare ett exempel på där det framgår en negativ attityd sett till den
egna nationen, i enlighet med den operationella indikatorn i min undersökning. De
franska ”sextioåttorna” som omnämns i uppsatsens kapitel 2.1 och som enligt min
argumentation är oikofober, hade ett synsätt gällande historiska institutioner som ett
hinder för en ny slags radikal frihet.104 Deras synsätt påminner om regeringens
problematisering av de traditionella kulturarvsinstitutionerna som något önskvärt att
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utmana. Det framgår vidare av citatet att regeringen ifrågasätter att nationsbyggande
har premierats före ifrågasättandet av detsamma när det kommer till
kulturarvsområdet. Regeringen skriver att kulturarvspolitik som understöder
nationsbyggande ”måste vi vara medvetna om”, vilket framstår som ett slags varning,
samtidigt som man betonar att synsättet ska ”utmanas”. Formuleringarna i fråga
tydliggör att regeringen motsätter sig nationen som fenomen, vilket följaktligen
innebär en negativ attityd till den egna nationen i enlighet med berörd indikator.
I slutet av kapitel 5 i propositionen skriver regeringen om kulturarvet att det ”fyller en
viktig roll i identitetsskapande och för gruppgemenskap. Kulturarv kan dock lika väl
användas i syfte att kritisera rådande gemenskaper och för individuell frigörelse”.105 På
samma tema skriver man på samma kapitel i propositionen att det kan konstateras att
kulturarvet ”både kan ha som funktion att bidra till gemenskap och tas till
utgångspunkt för kritiskt ifrågasättande av befintliga gemenskaper”.106 Formuleringar
av det här slaget visar att regeringen ser ett värde i att kulturarvet ska utmana och
ifrågasätta gemenskaper, snarare än att vara identitetsskapande och samlande. En
sannolik gemenskap som skulle kunna vara föremål för ifrågasättandet är nationen,
som det redogörs för i den här undersökningens analys att regeringen ifrågasätter på
andra håll i propositionen. Det går alltså att tolka in i citaten i fråga att de uppfyller
kriteriet för den operationella indikatorn om en negativ attityd i förhållande till den
egna nationen.

3.2 ”Självständiga och angelägna museer”
Vad gäller kulturarvspropositionens kapitel 7 så finns också indikationer på
förekomsten av oikofobi. Tidigt in i kapitlet står att läsa att det är viktigt att museerna
ska vara självständiga och fria kunskapsinstitutioner för att bidra med bredd och nya
infallsvinklar till samhällsdebatten, i stället för att ”som ofta under tidigare epoker,
manifestera olika maktanspråk måste ett samtida museum kunna granska, kritisera och
utmana den som har makten för dagen”.107 Formuleringarna går att tolka som tecken
på en negativ attityd i förhållande till det egna svenska kulturarvet då man pekar ut att
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museerna historiskt har haft en roll som inte längre är önskvärd när det kommer till att
manifestera kulturarvet. Särskilt mot bakgrund av att regeringen pekar ut nya uppgifter
för museerna kopplat till opinionsbildning som de måste kunna göra så framstår
kritiken mot att museerna tidigare har ”manifesterat olika maktanspråk” via
kulturarvet som något som regeringen ser negativt på och vill göra sig av med.
Det finns formuleringar i propositionens kapitel 7 om museerna som ger en bild av att
regeringen har en relativiserande attityd i förhållande till kulturarvet, i enlighet med
den berörda operationella indikatorn i min undersökning. Det lyfts där fram att man
vill att det inte ska vara ”en uppgift för statliga eller kommunala beslutsfattare att
bestämma vilken konst som får visas på ett konstmuseum eller vilken historiesyn som
ska prägla verksamheten vid ett kulturhistoriskt museum”.108 Skrivningen handlar om
huvudmäns inflytande över museiverksamheten kontra inflytandet som museerna själv
har över verksamheten. Formuleringen ger stöd för att regeringen inte vill göra ett
ställningstagande kring någon speciell historiesyn, vilket kan ses som en relativiserande
attityd som skulle kunna beröra såväl det egna kulturarvet som den egna nationen.
Citatet i fråga kan dock också tolkas om att regeringen vill betona en formfråga snarare
än att den tar ställning till själva frågan i sak. Om citatet ger stöd för förekomsten av
oikofobi är därför tvetydigt.
Följande formulering står att finna i det sjunde kapitlet av kulturarvspropositionen
med fokus på museerna:
Den publika verksamheten ska präglas av allsidighet och öppenhet. Allsidighet uttrycker
ett krav på att verksamheten ska vara öppen för olika vetenskapliga tolkningar och
perspektiv. Men också att andra synsätt som finns i samhället ska beaktas i den mån det är
förenligt med ett kunskapsbaserat arbete.109

Citatet ovan kan indikera på en relativiserande attityd sett till synen på det egna
svenska kulturarv som museerna ska skildra. De två första meningarna i citatet ovan
pekar på att museernas publika verksamhet ska präglas av ett öppet synsätt gällande
olika vetenskapliga perspektiv. Den sista meningen i citatet ovan om att även ”andra
synsätt som finns i samhället” ska tas hänsyn till antyder att synsätt som inte har
vetenskaplig grund också ska vara del av museernas publika verksamhet. Scruton
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argumenterar för att franska ”sextioåttor” inklusive Foucault har ett synsätt där
sanning, objektivitet, värden och meningar bara är illusioner eftersom att nämnda
fransmän menar att allt en människa har och behöver ha är sina egna åsikter.110 Att
regeringen vill bredda sig bort från ett vetenskapligt baserat förhållningssätt går att
koppla till det synsätt som innehas av ”sextioåttorna”, vilka jag i kapitel 2.1
argumenterar för uppvisar konkreta exempel på oikofobi,
På en plats i slutet av propositionens sjunde kapitel återfinns följande ordalydelse:
Det är centralt att museerna i det allmänna museiväsendet, som kunskapsinstitutioner,
har förutsättningar att följa relevant forskning samt tillämpa olika teoretiska perspektiv
och tolkningsmodeller på verksamheten generellt. Vidare behöver de kunna förhålla sig
kritiskt till förgivettagna idéer samt ha förmåga att lyfta fram förbisedd kunskap och
relevanta perspektiv. På så sätt kan de bidra till det övergripande målet om allsidighet och
kan tematisera även konfliktfyllda frågor på ett sådant sätt att det offentliga samtalet
vidgas och fördjupas.111

Att museerna i sin verksamhet ska förhålla sig kritiska till ”förgivettagna idéer” på det
sätt som framgår av citatet ovan kan handla om kritik mot det egna kulturarvet eller
den egna nationen. Explicit står det inte så i citatet, men mot bakgrund att av övriga
analyserade ordalydelser i den här undersökningen är det troligt att det är exempel på
förgivettagna idéer som skulle kunna inkluderas i vad som avses.

Kapitel 4. Resultat och slutsatser
Forskningsfrågan för min undersökning är följande:
Är kulturarvspropositionen oikofobisk enligt Scrutons oikofobi-begrepp?
Jag menar att svaret på den frågan är ”ja”. Propositionen är att betrakta som
oikofobisk. Att svar har erhållits på forskningsfrågan gör också att undersökningens
syfte har uppfyllts.
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Tabell 2. Klassifikationsschema för oikofobi som begrepp – efter genomförd
analys
Oikofobi

Återfinns i
kulturarvspropositionen

Negativ eller
relativiserande
attityd mot det

X

egna kulturarvet
Negativ eller
relativiserande
attityd mot den

X

egna nationen
Analyskapitlet i uppsatsen visar på flera exempel ur såväl kapitel 5 som kapitel 7 av
kulturarvspropositionen som indikerar på att det där återfinns en negativ eller
relativiserande attityd mot det egna kulturarvet eller den egna nationen. I
kulturarvspropositionen så förekommer explicit endast få exempel på en negativ attityd
till det egna kulturarvet eller den egna nationen. En relativiserande attityd mot
desamma förekommer dock frekvent, vilket framgår av analyskapitlet i
undersökningen. Hade inte ”relativiserande attityd” varit del av de operationella
indikatorerna i klassifikationsschemat, utan endast ”negativ attityd”, hade exemplen
som indikerar på oikofobi som har framträtt i analysen i undersökningen blivit
betydligt färre. Hade de operationella indikatorerna sett ut så hade exemplen som
indikerar på oikofobi varit få inte minst i förhållande till det antal sidor som har
analyserats i form av det empiriska materialet.
Kapitel 7 i kulturarvspropositionen om museerna innehåller färre exempel som
indikerar på förekomsten av oikofobi. Min bedömning är dock att det finns indikationer
på oikofobi även i det kapitlet av propositionen, vilket lyfts fram i analyskapitlet i
uppsatsen. Att kapitel 5 innehåller flera tecken på oikofobi sett till de operationella
indikatorerna beror som jag ser det främst på att kapitel 7 om museerna i högre grad är
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ett ”tekniskt” orienterat kapitel. I kapitlet förs det i lägre grad fram filosofiska
resonemang kring kulturarv än vad som görs i kapitel 5, och i stället ligger mycket
fokus på frågor som exempelvis hur gallring av museiföremål ska gå till.
Min förhoppning är att den här undersökningen kan väcka ett vidare intresse för
forskning kring Scrutons filosofi och oikofobi som begrepp, särskilt i förhållande till
svensk kulturarvspolitik. Oikofobi-begreppet saknas det forskning kring i en svensk
kontext, vilket jag för på tal i undersökningens inledande kapitel. Vad rör
kulturarvspropositionen så finns det också skralt med forskning att förhålla sig till,
vilket sannolikt kan härledas till att det inte var länge sedan propositionen
presenterades. Exempel på forskning kring propositionen i fråga finns dock, vilket jag
lyfter fram i kapitel 1.4 i uppsatsen.
I kapitel 2.2 i uppsatsen diskuteras eventuella brister som finns i operationaliseringen
av oikofobi-begreppet i den här undersökningen. Enligt min mening har
operationaliseringen varit så rimlig den kan vara sett till undersökningens upplägg och
sett till begreppets höga abstraktionsnivå. Andra forskare som vill använda sig av
Scrutons oikofobi-begrepp i sina undersökningar skulle kunna ha min
begreppsoperationalisering som grund för en modifierad eller mer komplex
operationalisering. Om det empiriska materialet för en annan undersökning som ska
genomföras med hjälp oikofobi-begreppet exempelvis behandlar kärnfamiljen, så skulle
min operationalisering av begreppet kunna ligga till grund för en modifierad version
där de operationella indikatorerna omformuleras för att indikera på ett oikofobiskt
synsätt på kärnfamiljen i stället för på kulturarvet och nationen. Framtida
undersökningar av mer omfattande slag som operationaliserar oikofobi-begreppet
skulle också kunna förhålla sig till min begreppsoperationalisering för att utveckla en
mer täckande variant än vad jag har gjort med mina två operationella indikatorer.
Forskning som bygger vidare på min skulle kunna använda min operationalisering av
begreppet för att analysera någon annan del av svensk kulturarvspolitik. Exempel på
forskningsfrågor som kan ligga till grund för undersökningar som i sin tur kan bidra
med kumulativitet sett till min forskning: Är de kulturarvspolitiska delarna av någon
specifik tidigare svensk kulturproposition också att betrakta som oikofobiska? Är
riksdagens oppositionspartiers olika förslag till statsbudgetar för 2017 också att
betrakta som oikofobiska?
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De implikationer den här undersökningen kan få för den svenska samhällsdebatten på
ett politiskt och kulturellt plan kan vara av olika slag. I undersökningen har jag
understrukit att oikofobi-begreppet behövs utredas sett till en svensk kontext, bland
annat för att undvika att det missförstås av samhällsdebattörer i Sverige. Om min
undersökning leder till att förståelsen för begreppet ökar i samhällsdebatten, eller till
en förnyad debatt kring begreppet i sig, så har min undersökning tillfört något som
förhoppningsvis kan ta den nämnda debatten till en mer bildad nivå. För såväl väljare
som politiker i partierna kan en ökad förståelse för begreppet också vara värdefullt,
med tanke på att min undersökning konstaterar att oikofobi förekommer i svensk
nationell politik. För väljarnas del kan förekomsten av oikofobi i den svenska politiken,
och förståelse för begreppet, exempelvis innebära något att förhålla sig till inför
röstning i val. För partipolitikernas del kan förekomsten av oikofobi i den svenska
politiken, och förståelse för begreppet, exempelvis innebära något att förhålla sig till
sett till innehållet i den politik som man presenterar gentemot forskare, andra politiska
aktörer, väljarna och så vidare.
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