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Vems är det svenska kulturarvet? En diskursanalys av Riksantikvarieämbetets kulturarvs- och 

identitetsproduktion  

Title  
The Swedish Cultural Heritage discourse: What conceptions and views lie behind the representation?   

 
Abstract 
This thesis examines the National Heritage Board in Sweden and the way they look upon themselves, 

the surrounding world and their mission. Methodologically it’s a discourse analysis based on 

poststructuralist and social constructionist thoughts. This means, simplified, that nothing is taken for 

granted and that power relations and ideology always matters. There is no true or distinct heritage. The 

public cultural heritage was often used as a tool in creating a homogeneous national identity, but what 

is its function today? The nationalistic function is politically impossible in the paradigm of today, 

stressing diversity and multiculturalism.  

The main result of the study is the Board’s alteration from a unity discourse to a diversity discourse, 

but at the same time there is an over-all ambiguity, which leads to the conclusion that the Board wants 

to describe themselves and their work in accordance with the diversity discourse, but are constantly 

falling back into the views of the unity discourse. 
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Förord 
En vän bjöd mig i slutet av april, under uppsatsarbetets mest intensiva skede, på fest 

för att fira hennes nyförvärvade svenska medborgarskap. Temat för kvällen var 

svenskhet och en annan kompis frågade ”Sofia, du som har pluggat på SKA nu i snart 

fyra år och skriver magisteruppsats om svenskhet och så – vad är typiskt svenskt?” 

Frågan angående festens tema vållade mycket huvudbry liksom uppsatsarbetet och 

universitetsstudierna överlag gjort. Hur ska jag kunna ge tillfredställande svar på dessa 

frågor utan det fikonspråk innehållande begrepp som social konstruktion, diskurs, 

perspektiv, situerad, kontextuell, föreställd gemenskap, hegemoni och makt jag lärt 

under dessa år?   

Det har tidvis varit frustrerande att inte ha några klara och absoluta svar i 

skjortärmen vid tillfällen som detta, samtidigt som jag tror att det är just det den här 

världen minst av allt behöver. Det finns redan alltför många som ”Vet Sanningen” och 

som därav inte ens försöker se saker annorlunda, ur andra(s) perspektiv. Det är också 

här en av SKA:s största förtjänster ligger. Vi har lärt oss att hejdlöst vrida och vända, 

problematisera och leka. Utan rätt och fel. Och det har alltsomoftast varit fantastiskt 

kul!  

Föreliggande uppsats är på ett sätt slutprodukten av 4 års slit och det finns således 

många att tacka vid sidan av mig själv (Ja, jag är faktiskt stolt över mig själv!). Alla 

lärare och de föreläsningar, fora och handledningstillfällen vi har haft är naturligtvis 

oumbärliga, liksom de många och långa diskussioner jag haft med klasskamrater och 

vänner! Jag vill även passa på att extra tacka Jens som alltid med känsla och intelligens 

korrekturläst, kritiserat och peppat. Tack för att du finns! Sist men inte minst vill jag 

tacka min uppsatshandledare Tobias Harding som kommenterat och tipsat och på 

andra sätt hjälpt mig att komma framåt i uppsatsprocessen. 
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Inledning  
Kulturarvet som begrepp är mångfacetterat och tvetydigt och ges ofta olika innebörder 

och meningar. Ska det användas som ett analytiskt begrepp i en uppsats bör det 

sålunda definieras eller åtminstone problematiseras och reflekteras kring. Begreppets 

otydlighet hör säkerligen till viss del samman med att begreppet i första hand är 

politiskt och operativt, inte akademiskt. Med kulturarv i denna uppsats åsyftas de 

materiella (objekt, monument, miljöer) och immateriella (idéer, traditioner, livsstilar) 

uttryck en samtid minns och vill minnas av det förflutna. Kulturarv är alltså inte samma 

sak som det förgångna eller förflutna, som här står för allt som hänt och som inte utan 

vidare kan representeras, utan det samtiden bevarar av densamma. Detta betyder att 

kulturarvsframställningen per automatik är ”ofullständig”.1 Synsättet innebär också att 

historien inte är något som ”finns där ute” i väntan på att bli insamlat och synliggjort 

utan att det är något som skapas eller konstrueras i den stund vi beslutar oss för att 

något är värt att bevara och bruka som en symbol för en förgången tid. Att utse 

kulturarv är med andra ord att välja, tolka och skapa och det är inte på något vis 

självklart vad som ska ingå däri. Detta antyder kulturarvets koppling till politik och 

makt; dominerande perspektiv är med detta avgörande för den tolkning som görs av 

vad som bör ingå ett kulturarv. Innehållet är inte heller en gång för alla fixerat utan 

bör ses som ständig, föränderlig process. Detta socialkonstruktionistiska synsätt 

innebär också att det finns aktörer som utnämner vad som ska vara en del av ett visst 

kulturellt arv. Jonas Grundberg beskriver detta på ett bra sätt i sin avhandling 

Historiebruk, Globalisering och Kulturarvsförvaltning: 

Det centrala och dynamiska momentet i kulturarvet är istället att det är en aktiv, 

specifik kulturprocess, där en samtid vill [skriva] sin historia och själva efterlämna ett 

minne av sig till de efterkommande. Kulturarvet skrivet som ett substantiv leder 

därför egentligen tanken fel.
2
  

Produktionen av kulturarv fortgår sålunda alltjämnt. Processen fortskrider också på 

flera nivåer i det att vi under vår livstid odlar och inlemmas i ett flertal såväl 

individuella som kollektiva minnesrepertoarer och arv och det är därför problematiskt 

att tala om kulturarv i singular. Det finns inget allmänt kulturarv för alla, utan termen 

relaterar alltid till en viss grupps kulturarv – eller åtminstone föreställningen om en 

grupp – och kulturarvsprocessen handlar därför alltid om identitet. Det handlar om ett 

”vi” som genom ”sin” kulturhistoria gestaltas och synliggörs.  

Oftast när det talas om kulturarv i offentliga sammanhang åsyftas det 

institutionaliserade, nationella kulturarvet som företrädesvis återfinns på arkiv, bibliotek 

                                       
1 Peter Aronsson, Historiekultur i förändring, i “Makten över minnet” (red.) Peter Aronsson, (Lund, 

2000), s. 11   
2 Jonas Grundberg, Historiebruk, Globalisering och Kulturarvsförvaltning, (Göteborg, 2004) s. 10 
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och museum – de så kallade ABM-institutionerna – och som statspolitiskt företräds och 

förvaltas av kulturdepartement och myndigheter. Det ”vi” som huvudsakligen 

representeras är därmed den nationella identiteten, i Sverige således betecknat ”det 

svenska kulturarvet”. Detta är inte särskilt förvånande med tanke på att kulturarvet som 

begrepp och verksamhet grundlades i sin moderna form kring mitten av 1800-talet 

parallellt med nationalismens intåg i den europeiska föreställningsvärlden.3 Regina 

Bendix skriver att ”the ideology of heritage is derived from Western romantic 

nationalism and its more recent avatars (including the ethnonationalists descentands)”.4 

Den svenska kulturarvsförvaltningen, med Riksantikvarieämbetet som huvudaktör, 

skapades följaktligen till stor del för att legitimera den framväxande nationalstaten 

Sverige och för att främja den svenska nationella identiteten.5 En studie om det svenska 

kulturarvet måste därför förstås i relief mot det nationella paradigmets långvariga 

hegemoniska ställning. Samtidigt kan inte den nationella tankefiguren tas för given; 

andra identitetspositioner representeras idag i de flesta sammanhang och en offentlig 

retorik om mångfald och mångkultur har stigit fram på dagordningen. En kritik mot 

den tidigare monolitiska och homogeniserande förståelsen av svenskhet och kultur har 

också uppstått och ur detta har exempelvis det industriella kulturarvet också 

synliggjorts. Vems kulturarv som gestaltas, hur kulturer och gemenskaper definieras, 

avgränsas och förstås samt hur urvalet av kulturella uttryck i 

institutionaliseringsprocessen går till är därför av hög relevans att reflektera kring. I 

dess skugga hotar en känsla hos grupper och gemenskaper av exkludering, 

diskriminering och osynliggörande. Riksantikvarieämbetet, som i fortsättningen 

kommer att förkortas RAÄ, är den myndighet som har till uppgift att ”leda och 

samordna kunskapsuppbyggnaden”6 inom kulturarvsområdet och jag har därför i 

denna uppsats valt att titta på hur just de resonerar kring dessa frågor. Innan jag går 

vidare med att precisera syfte och frågeställningar ska jag dock ytterligare utveckla vad 

RAÄ är och i vilken kontext de opererar.  

Den svenska kulturarvsförvaltningen 
Det institutionaliserade kulturarvet företräds i Sverige politiskt av Utbildnings- och 

kulturdepartementet samt Statens kulturråd som har till uppgift att följa utvecklingen 

på kulturområdet och handlägga och ge underlag för den svenska kulturpolitiken 

departementet beslutar om. Det nationella myndighets- och förvaltningsansvaret ligger 

på RAÄ, som denna uppsats bekant berör, men ämbetets uppdrag inramas av 

regeringen. RAÄ ansvarar i och med detta uppdrag för länsstyrelsers och länsmuseers 

                                       
3 Jonas Grundberg, Kulturarv, turism och regional utveckling, (Östersund, 2002), sammanfattning 
4 Regina Bendix, Heredity, “Hybridity and Heritage fron one Fin de Siècle to the Next”, i Folklore, 

Heritage Politics and Ethnic Diversity, (red.) Perrti J. Anttonen, (Botkyrka, 2003), s. 39    
5 Lennart Palmqvist, Stefan Bohman (red.) Museer och kulturarv, (Stockholm, 2003) s. 50-51 
6 Det dynamiska kulturarvet, s. 7 
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samt andra regionala och lokala aktörers arbete inom kulturarvsfältet. Richard 

Pettersson beskriver RAÄ och dess funktion som följer: 

De minnesvårdande instanserna ’bestämmer’ alltså inte kulturmiljöerna med dess 

innehåll, men de besitter en slags grindvaktslegitimitet som, medvetet eller 

omedvetet, avgör vad som skall föras upp att företräda officiellt kulturarv, eller vad 

som skall stängas ute som ’kulturellt brus’. Minnesvårdens idéhistoria kan beskrivas 

som en ständigt pågående breddning och förhandling kring denna 

grindvaktsfunktion. Allt mer innefattas under den statliga minnesvårdens hägn och 

under 1990-talet har Riksantikvarieämbetet fått inskrivet i sin myndighetsinstruktion 

att ämbetsverket, utöver sin roll som högsta myndighet för kulturmiljövården, även 

har ansvaret för det nationella kulturarvet.7  

RAÄ ska sålunda enligt sitt politiska uppdrag representera svenskar och Sverige. 

Samtidigt är det långt ifrån självklart vad som menas med detta. Vad är svenskhet och 

vilka inkluderas i denna subjektposition? Och vilka fler subjektpositioner och kulturarv 

skymtas i RAÄ:s utsagor? Att RAÄ har ansvar för det nationella kulturarvet betyder inte 

att verksamheten ska eller bör fortgå utan en kontinuerlig och kritisk granskning. 

Denna uppsats kan därigenom ses som en skärskådande luppläsning av de samtida 

dominerande tankesätten inom RAÄ idag, och ett socialkonstruktionistiskt perspektiv 

där inget ses som självklart eller naturligt ger en bra förutsättning för en öppen och 

konstruktiv diskussion om det institutionaliserade svenska kulturarvet och den 

identitetsproduktion den i samma andetag manifesterar. Jag skulle till och med vilja 

påstå att det mer eller mindre krävs en sådan utgångspunkt för att denna uppsats 

överhuvud ska bli relevant.  

Syfte  
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka idéer och föreställningar som 

omgärdar kulturarvsbegreppet med fokus på vems kulturarv som representeras och 

närbesläktade identitetsrelaterade frågor om nationalism, svenskhet och 

mångfald/mångkultur som finns inom Riksantikvarieämbetet som är den myndighet 

som ansvarar för kunskapsuppbyggnaden på området i Sverige. Detta görs med 

bakgrund i en problematiserande diskussion kring det institutionaliserade kulturarvet 

som en återspegling av ett visst eller vissa perspektiv och som beroende av ett 

sammanhang. Bakom detta syfte ligger en socialkonstruktionistisk förståelse av världen 

och vår kunskap om densamma som menar att framställningar och representationer 

alltid är grundade i politik och makt samt att det därmed är av intresse att undersöka 

hur detta görs. Detta syfte leder fram till följande frågeställningar: 

 

o Vilken syn på kulturarvet speglar policydokumenten från RAÄ?  

                                       
7 Richard Pettersson, Den svenska kulturmiljövårdens värdegrunder, (Stockholm, 2003), s. 11  
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o Hur konstrueras och representeras identitetspositioner i texterna och vad består 

de av? 

o Hur används begrepp som svenskhet och det svenska kulturarvet samt 

mångfald och mångkultur i materialet? 

 

Ämnet är vidare av intresse för att jag menar att det vi framställer och talar om som 

kulturarv i hög utsträckning påverkar våra föreställningar och uppfattningar om oss 

själva och vår omvärld och att detta därmed får konsekvenser. Liksom all 

poststrukturalistiskt influerad forskning är min målsättning att vara kritisk i 

bemärkelsen att undersöka och kartlägga maktrelationer i form av ett skapande av 

normalitet och avvikande.      

Material  
Vårt samhälle är idag överöst med texter och information. Göran Bergström och 

Kristina Boréus skriver i Textens mening och makt att språk och texter övergripande 

kan sägas ha två funktioner. För det första uttrycker de tankar och idéer och för det 

andra brukas språk och texter för kommunikation som i förlängningen uppmanar till 

handling. Båda dessa funktioner är beroende av ett sammanhang och ett socialt och 

språkligt system eller diskurser.8 Mitt material, bestående av en mängd policydokument 

från den statliga kulturarvsmyndigheten, RAÄ, kan i enlighet med detta resonemang 

ses som ett uttryck för såväl myndighetens tankar, idéer och ställningstaganden som 

för det sätt de vill att den potentielle läsaren ska uppfatta dem och dess relation till 

omvärlden och sedermera handla i enlighet med. I överensstämmelse med 

diskursanalytiska inriktningar ser jag också texter som producenter av, eller 

medskapare till, verkligheten. Detta innebär att texter ses som skapare av ”sanningar” 

och regler som talar om för oss vad vi kan respektive inte kan säga, tycka och tänka.9 

Detta antagande ger textanalyser ytterligare relevans eftersom RAÄ:s dokument genom 

detta synsätt blir medskapare till den gängse synen på hur kulturarv ska uppfattas.  

De policydokument som jag valt att titta på för detta ändamål är för det första de 

omvärldsanalyser som producerats mellan år 2002 och 2005. Omvärldsanalyserna är ett 

årligt uppdrag från regeringen vars fokus preciseras i det annuella regleringsbrevet. 

Analyserna, och myndigheten överlag, är således på ett tydligt sätt kopplade till 

regeringsmakten och de synsätt som återfinns där. Omvärldsanalyserna används, enligt 

RAÄ, som beslutsunderlag för myndighetens långsiktiga strategiska plan, årliga 

verksamhetsplanering samt för den interna styrningen i övrigt.10 Inför omvärldsanalysen 

Kulturarv är mångfald! från 2004 skrevs dessutom en föregående rapport med det 

                                       
8 Göran Bergström, Kristina Boréus, Textens mening och makt, (Lund, 2000), s. 16-17  
9 se exempelvis Marianne Winther Jørgensen, Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod, (Lund, 

2000) s. 20-21 
10 Det dynamiska kulturarvet, Fördjupade omvärldsanalys för kulturmiljöområdet 2002, s. 6 
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snarlika namnet Kulturarv och mångfald som jag även analyserat. Därtill har jag använt 

mig av RAÄ:s strategier för år 2004-2006 respektive 2005-2007. Textproduktionen kring 

mångfald, mångkultur och problematiserande diskussioner om identitet har under de 

senaste åren varit omfattande inom myndigheten och jag gör inga anspråk på att mitt 

material är fullkomligt heltäckande eller representativt. Jag hoppas dock att mitt 

material kan utmynna i en intressant diskussion kring RAÄ och den syn på kulturarv, 

svenskhet och identitet som återfinns i materialet.   

Avgränsningar 
RAÄ är även ansvariga för att uppmärksamma handikappolitiken, vilket innebär att de 

varje år skriver ytterligare en omvärldsanalys som specifikt redovisar detta perspektiv 

med fokus på tillgänglighet och delaktighet. Trots att handikapp på ett sätt kan sägas 

falla under mitt syfte har jag valt att utesluta dessa analyser i min studie. De andra 

omvärldsanalyser som jag utgår ifrån behandlar kulturmiljöområdet i sin helhet, och jag 

finner det mer intressant att kritiskt granska framställningen där och inte i uppdrag där 

de så att säga ”tvingas” problematisera det ”normala” kulturarvet med andra perspektiv. 

Trots min exkludering av dessa dokument är det intressant att poängtera att just denna 

fråga behandlas i ett särskilt dokument, vilket innebär att perspektivet belyses men 

samtidigt ställs utanför. Det blir en partikularitet som ytterligare bekräftar normen. 

 

Diskursanalys: teori och metod 
Den vetenskapliga ansats jag valt för denna uppsats är diskursanalys och 

huvudsakligen den inriktning som brukar benämnas diskursteori och som främst 

förknippas med de politiska filosoferna Ernesto Laclau och Chantal Mouffe, men jag 

kommer stundvis att komplettera och modifiera dessa med tankar med 

diskurspsykologin. Den diskursanalytiska ansatsen innehåller såväl teoretiska som 

metodologiska indikationer vilket gör att det ena inte bör användas lösryckt från det 

andra. Detta är en tanke som vilar på argumenten att teoretiska premisser alltid 

implicerar metodologi och vice versa samt att metodiska redskap inte innebär en 

distansering och ett utifrånperspektiv av den kaliber som traditionell, positivistisk 

forskning hävdat.11 Diskursanalytisk teori och metod kommer därför även i denna 

uppsats att presentas sammanhängande och i en tämligen teoretisk förpackning.  

Intresset för diskursteori och diskursanalys har varit stort de senaste 10-15 åren och 

har inom vissa områden börjat ta över etablerade och tidigare dominerande teori- och 

tolkningstraditioner som hermeneutik, marxism och kritisk teori.12 Samtidigt är 

diskursteori och diskursanalys ännu ett kontroversiellt angreppssätt som möter 

                                       
11 Iver B. Neumann, Mening, materialitet och makt, (Lund, 2003) s. 15   
12 Allan Dreyer Hansen, Torben Bech Dyrberg, Jacob Torfing, Hvad er diskursteori og diskursanalyse?  

www.diskurs.dk, 2006-05-18   
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motstånd och kritik – inte minst för de bakomliggande poststrukturalistiska tankar som 

på senare tid i all högre utsträckning fått benämningen socialkonstruktionism och som 

alla diskursanalyser bygger på.13 Denna skola menar, kort sagt, att världen och vår 

kunskap om den är socialt producerad och beroende av en kontext vilket betyder att 

våra föreställningar om världen, oss själva och varandra samt relationen däremellan 

inte återspeglar en objektiv verklighet. Diskursanalytiska studier grundar sig alltså på 

en syn som brutit likhetstecknet mellan idé och verklighet. Det som kan sägas finnas 

däremellan, det som våra representationer och tolkningar av världen bygger på – och 

som därför står i centrum i alla slags diskusanalyser – är språket. Mot denna bakgrund 

är det inte heller så konstigt att diskursanalysen är ett slags tvärvetenskapligt möte 

mellan diverse samhälls- och kulturvetenskaper och lingvistik. Språket är något som 

fått större utrymme inom samhälls- och kulturvetenskapen generellt, och inte enbart 

inom de diskursanalytiskt inriktade, vilket begreppet ”den språkliga vändingen” (the 

linguistic turn) påvisar. Denna vändning har vid sidan av ett ökat intresse för språket 

och dess betydelse för skapandet av mening inneburit ett brott med den tidigare 

dominerande förståelsen av subjekt och agentskap. Språket förstås inte som en 

spegling av människors inre eller världen per se utan uppfattas som det verktyg som 

ger oss tillgång till världen och ger den innebörd, vilket intensifierat intresset för 

textanalyser.14 Den språkliga vändningen, socialkonstruktionism och diskursanalys är 

emellertid något som vuxit fram parallellt, kanske rentutav av och ur varandra, och har 

därmed korresponderade grundvalar. Dessa kommer att utvecklas nedan innan jag 

beskriver andra diskursanalytiska begrepp samt hur dessa kan användas som 

analysverktyg. Eftersom diskursanalysen som metod är teoretisk till sin karaktär 

kommer jag att presentera den genom ett antal teoretiska nyckelbegrepp. Detta 

implicerar dock hur de metodiskt används och ger en fingervisning om hur jag har läst 

och analyserat mitt material.   

Socialkonstruktionismen som förutsättning 
Socialkonstruktionismen har vuxit fram parallellt med den postmoderna och 

poststrukturalistiska kritiken av upplysningens och positivismens idealiserande av 

objektivitet, rationalitet och tro på en ständig progression. Dessa kritiker menar på 

motsatt sätt att all kunskap uppstår utifrån ett visst perspektiv, vilket också står som 

förklaring till att olika sociala grupper och historiska epoker utvecklat olika sanningar 

och förgivettaganden. Vivien Burrs försöker i boken Social Constructionism att 

sammanfatta den socialkonstruktionistiska ansatsen i fyra punkter och det är främst 

dessa jag utgår från här.15  

                                       
13 Winther Jørgensen, Phillips, s. 11  
14 Håkan Thörn, ”Från medvetande till diskurs: Ideologi, utopi och identitet efter den 

språkliga vändningen” i Häften för kritiska studier 29(3) 1996, s .3-24. 
15 Vivien Burr, Social Constructionism, (London, 2003)  
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o Den första punkten går ut på att vi alltid måste förhålla oss kritiska till sådant 

som tas för givet. Detta ställningstagande framhåller att vår kunskap om världen 

och oss själva inte omedelbart kan betraktas som någon objektiv sanning, utan 

som beroende av kategorier och bakgrunder. Vår världsbild ses alltså som 

beroende av hur vi talar och skriver om den.  

o Den andra punkten säger att vårt sätt att betrakta verkligheten och nå kunskap 

om den är historiskt och kulturellt betingat samt att det föreligger en kontigens, 

vilket innebär att våra världsbilder och förståelsesätt alltid kan ha varit 

annorlunda. Det finns ingen nödvändig förståelse. Detta innebär också att 

världsbilder och ”sanningar” är föränderliga över tid och rum. Vi konstruerar 

och befäster emellertid dominerande synsätt genom diskursivt handlande. 

Socialkonstruktionismen är på så vis antiessentialistisk, det vill säga den 

motsäger stabila och determinerande förklaringsmodeller (oavsett om den lutar 

sig mot biologiska, psykologiska eller sociala faktorer) 

o Den tredje punkten betonar sambandet mellan kunskap och sociala processer. 

Kunskapen uppfattas som skapad i sociala processer vari det strids om att få 

besluta om vad som bör uppfattas som sant - falskt, normalt - onormalt etcetera.  

o Den fjärde och sista punkten betonar sambandet mellan kunskap och social 

handling. I en bestämd världsbild blir några former av handling naturliga och 

normala medan andra uppfattas som otänkbara. Olika världsbilder leder således 

till olika sätt att handla vilket gör att uppfattningen att kunskap och sanning är 

konstruktioner även får konkreta, reella konsekvenser.16 

 

En diskursanalys kan sägas gå ut på att se hur verkligheten konstrueras i det aktuella 

materialet. Vilka sanningar och världsbilder representerar texten och hur naturaliseras 

och normaliseras dessa? Som grund för alla slags konstruktions- och 

representationsprocesser står alltså språket. Burr skriver: 

The person you are, your experience, your identity, your personality, are all the 

effects of language. This means that we can only represent our experience to 

ourselves and to others by using the concepts embedded in language, so that our 

thoughts, our feelings and how we represent our behaviour are all pre-packaged by 

language.17  

Att i det följande utreda synen på språk känns härmed som nödvändigt, och eftersom 

språk hänger tätt samman med diskursbegreppet kommer även detta att utvecklas i 

samma stycke. 

                                       
16 Burr. s. 2-5   
17 Ibid. s. 53 
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Språk och diskurs  
Den diskursanalytiska synen på språk och språkets betydelse bygger på 

poststrukturalistisk språkfilosofi. Grunden kommer dock från strukturalisten Ferdinand 

de Saussure som i början av förra seklet hävdade att språk bör uppfattas som ett 

system där enskilda tecken (ord och begrepp) får sin betydelse i relation till andra 

tecken, och inte för att det relaterar till en objektiv verklighet utanför språksystemet.18 

Sverige är på detta sätt Sverige för att det inte är Norge (eller andra länder) och inte för 

att ordet i sig hänvisar till det vi idag definierar som Sverige. Den poststrukturalistiska 

språkteorin, som Laclau och Mouffe ansluter sig till, ser också på språket som något 

som får sin betydelse relationellt på detta sätt men menar att förhållandena mellan 

tecknen måste uppfattas mer rörligt och flytande än vad strukturalismen och de 

Saussure ville göra gällande. Poststrukturalisterna pratar därför inte om ett språk- eller 

betydelsesystem utan om diskurser i plural, där betydelser skiftar från diskurs till 

diskurs och där det även inom diskurserna alltid finns mångtydigheter, motstridigheter 

och sprickor. Varje diskurs strävar dock efter att framställa sig som en självklar, 

totaliserad helhet utan sprickor och utmanande uppfattningar och det är ett sådant 

artikulerat ”åsiktssystem” Laclau och Mouffe kallar diskurs.19 Den flytande 

betydelseuppfattningen innebär dock inte att betydelser kan ändras hur och när som 

helst – det skulle omöjliggöra all slags kommunikation – men uppfattningen framhåller 

att ord och begrepp inte en gång för alla kan fixeras. Diskurserna karakteriseras 

därmed av en slags tillfällighet – kontigens – vilket gör att förändring kan förklaras på 

ett sätt strukturalismens totaliserade språksystem inte förmår göra. Poststrukturalistisk 

språkfilosofi menar också i polemik med de Saussure att människor i det konkreta 

språkbruket är med och skapar, återskapar och förändrar diskurserna. Språkbruket blir 

därmed ett ytterst socialt fenomen vari betydelser reproduceras, bejakas och/eller 

ifrågasätts och förändras.20 Här är jag inspirerad av diskurspsykologin som i högre 

utsträckning betonar människans möjlighet att aktivt och medvetet påverka 

diskurserna.21  

Diskursteorin gör ingen avgränsning mellan det diskursiva och det icke-diskursiva. 

Detta ska emellertid inte tolkas som att det materiella eller fysiska inte existerar, utan 

enbart att det först är genom diskurser världen får någon mening och betydelse. 

Byggnader och praktiker kan ses som materialiseringar av diskursen och som utan 

densamma inte skulle ha varit möjlig. Diskurser vägleder oss på det sättet och talar om 

för oss hur vi ska tolka och förstå vår omvärld; den talar om för oss vad som är rätt 

och fel, normalt och onormalt, möjligt och omöjligt. Genom sådana hänvisningar 

möjliggör olika diskurser vissa handlingar vilket gör att diskurser får reella 

                                       
18 Winther Jørgensen , Phillips, s. 16  
19 Ernesto Laclau och Chantal Mouffe, Hegemony and socialist strategy, () s. 105 
20 Winther Jørgensen, Phillips. s. 32 
21 Ibid. s. 14 
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konsekvenser (i enlighet med Burrs fyra punkter). Jag ser även på diskursbegreppet 

högst analytiskt, det vill säga som något jag skapat och avgränsat efter uppsatsens 

syften, och ett sådant syfte härvidlag är att göra min framställning så pedagogisk och 

tydlig som möjligt. Huruvida andra identifierat samma diskurser eller om de så att säga 

finns utanför min uppsats är därför ointressant.  

Subjektposition och identitet 
I Laclau och Mouffes diskursteori är identiteter aldrig på förhand givna vilket gör att 

representation, hur grupper och identiteter framställs i ord, utgör ett viktigt redskap i 

en diskursteoretisk analys. Diskurser erbjuder ett antal subjektpositioner som subjekten 

kan inta och som innehåller vissa förväntningar, möjligheter och begränsningar.22 Detta 

innebär att det inte finns några essentiella, färdiga och ”hela” identiteter utan att vår 

identitet består av en mängd subjektpositioner som vi intar och som tillsammans utgör 

vårt jag. Laclau och Mouffe skriver: 

Whenever we use the category of ’subject’ in this text, we will do so in the sense of 

’subject positions’ whitin a discursive structure. Subjects cannot, therefore, be the 

origin of social relations - not even in the limited sense of being endowed with 

powers that render an experience possible – as all ‘experience’ depends on precise 

discursive conditions of possibility.23  

Som citatet visar ser Laclau och Mouffe subjektet i relativt stor utsträckning som en 

bricka i diskursens spel. De har lämnat marxismens och strukturalismens ensidiga 

determinism men drar ändå åt att ge diskursen ett stort företräde framför subjektet 

även om diskursen ses som mer mångsidig och föränderlig – kontigent – än strukturer 

i traditionell bemärkelse. I detta sammanhang har jag influerats av diskurspsykologin 

som i högre utsträckning betonar individens agens och aktiva användande av 

diskurser.24 Jag vill alltså se subjektet som påverkat av strukturer men också som 

förmögna att påverka sin egen positionering och identitet i performativ mening, att vi 

är med och skapar eller ”gör” oss själva. Detta ska dock inte tolkas som att man kan 

inta vilken position som helst eller att människor utan motstånd kan motsätta sig 

strukturer. Det finns alltid en tröghet som präglar i strukturerna som gör att enskilda 

individer inte kan utforma sin identitet hur som helst – maktrelationer som begränsar 

sådana möjligheter. En subjektsposition kan därför sägas vara något man både blir 

tillskriven av andra och själv tar till sig och ”gör” efter intresse och önskemål. Det är 

också något som både begränsar och möjliggör handlingsutrymmet för individen. 

Denna syn kan sägas vara en mittenposition i spänningsfältet mellan struktur och 

agens.25  

                                       
22 Ibid. s. 48 
23 Laclau, Mouffe, s. 115  
24 Winther Jørgensen, Phillips, s. 105  
25 Laclau och Mouffe, 115-116 
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Enligt diskursteorin är identiteter relationellt organiserade, vilket betyder att man är 

något på grund av att det finns sådant som man inte är. Identiteten formas således, 

precis som diskurser, alltid i relation till något annat. I diskursanalytiska termer kan 

man säga att identiteten skapas genom ekvivalenskedjor; det vill säga genom att tecken 

sorteras och knyts ihop och därmed talar om vad en viss position sammankopplas 

med. Kopplat till mitt uppsatsämne är det sålunda genom ekvivalenskedjor möjligt att 

undersöka vad subjektpositionen svensk ekvivaleras med respektive inte ekvivaleras 

med i min empiri och man kan härigenom få ett hum om både ”vi” och ”dom” genom 

ekvivalenskedjor. Till subjektspositionerna knyts enkelt uttryckt vissa förväntningar om 

hur man ska uppföra sig och vad man kan säga och inte säga, vad som är rätt och fel, 

normalt och onormalt, möjligt och omöjligt och så vidare. För att hålla mig till samma 

exempel: Den diskursiva konstruktionen av subjektpositionen svensk anger vad som 

kan associeras till och skilja sig från det svenska. Diskursen anger därmed vissa 

anvisningar som människor som vill uppfattas som svenska måste leva upp till om 

omgivningen ska betrakta dem som ”riktiga” svenskar. Det är när individen på detta 

sätt låter sig representeras av en samling signifikanter med en nodalpunkt – ett extra 

viktigt tecken – som centrum man får en identitet.26 Subjektspositioner utgår på så vis 

från likhet och skillnad. Winther Jørgensen & Phillips klargör vidare att synen på 

individuell identitet och gruppidentitet är snarlik inom diskursteorin, då de ses som 

organiserade enligt samma principer. Detta kan illustreras med tanken att det inte är 

någon stor skillnad mellan att identifiera sig själv som exempelvis svensk till att också 

identifiera sig med andra från samma grupp, svenskar och nationalstaten Sverige.27  

Intersektionalitet  
Individen är således splittrad eller fragmentariserad på det sättet att det inte finns 

någon stabil och fast kärna eller personlighet. Istället består vårt jag av en mängd 

subjektpositioner. Huruvida vi främst är exempelvis kön, ålder, etnicitet, klass, 

fritidsintressen, livsstil och så vidare är därmed olika. Detta synsätt stämmer väl 

överens med begreppet intersektionalitet som framkommit som en kritik mot att 

kategorier som ovannämnda ofta analyseras och pratas om som isolerade processer 

utan beröringspunkter med varandra. Begreppet intersektionalitet försöker sammanföra 

kategorierna och belysa hur de påverkar och förändrar varandra. Det betyder 

exempelvis inte samma sak att vara en etniskt svensk överklasskvinna bosatt på 

Östermalm som att vara en invandrad kvinna från Turkiet boendes i Rinkeby även om 

de har samma kön. Klass, etnicitet, bostadsort och kön samspelar i detta exempel med 

varandra och påverkar förutsättningar och villkor, liksom andras identitetstillskrivning 

av en och sin egen självbild. I ”Maktens (o)lika förklädnader” skriver Paulina de los 

Reyes, Iréne Molina och Diana Mulinari att den stora utmaningen för forskning ligger i 

                                       
26 Ibid. s. 113 

27 Winther Jørgensen, Phillips, s. 51  
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att kunna se hur dessa maktstrukturer förändras i relation till varandra. Ett 

intersektionellt perspektiv utgår alltså från uppfattningen att människors levnadsvillkor 

och identiteter konstitueras just i skärningspunkten för dessa maktstrukturer.28 Med 

hjälp av intersektionalitetsbegreppet kan jag sålunda mer nyanserat undersöka hur 

människor och grupper konstitueras i mitt material.   

Makt och hegemoni 
Diskursteorins maktbegrepp är hämtat från Michel Foucault vilket innebär att makt inte 

uppfattas som något vissa personer besitter eller som något som finns inhyst i en viss 

institution eller struktur. Foucault beskriver att makt inte är något som utövas av ett 

subjekt eller mot ett visst subjekt utan att makt istället utvecklas i relation mellan 

människor, men att det resulterar i begränsningar för vissa och möjligheter för andra.29 

Maktbegreppet uppfattas inte enbart som något negativt och förtryckande, utan också 

som något produktivt i bemärkelsen att det skapar en social ordning som gör världen 

begriplig. Det vill säga; genom den rådande kulturarvsdiskursen konstitueras en viss 

syn på såväl vår kulturella historia och vilka som ingår i det ”vi” den åberopar. Det 

skulle kunna ha varit ett annat kulturarv som synliggjorts och gränserna för ”vi:et” 

kunde varit annorlunda, men den av makt konstituerade rådande diskursen 

frambringade just detta som är. Det här innebär också olika saker för olika 

medborgare; medan vissa får vad de uppfattar som sin identitet och kultur bekräftad 

och uppmärksammad, blir andras historier kvar i det fördolda eller framställda som 

avvikande och annorlunda.  

Foucaults maktbegrepp betyder vidare att det inte finns någon sanning utan makt. 

Sanningen skapas i och genom de diskurser som har makt att framställa vad som är 

sant och vad som ska hållas för sant. Därigenom avskiljs vad som anses som sant från 

det som anses vara falskt. De individer som har makt att framföra ”sanningen” är de 

som intagit positioner i samhället knutna till den rådande maktapparaten.30 Både de 

individer som arbetar på RAÄ och institutionen som sådan är på ett väldigt direkt sätt 

knutna till makt, och deras formuleringar och åsikter om kulturarv, svenskhet etcetera 

ett stort inflytande, kanske det yttersta tolkningsföreträdet.  

Även begreppet politik är inom diskursteorin kopplat till makt då det uppfattas som 

detsamma som den kamp som förs och som syftar till att upprätta en diskursiv stabilitet 

av betydelser. Denna stabilitet måste hela tiden fortsätta reproduceras vilket gör det 

politiska oändligt. Begreppet flytande signifikanter används i diskursteorin om de 

tecken som är ovanligt instabila och som det därmed strids i ovanligt hög grad om att 

                                       
28 Paulina de los Reyes, Iréne Molina och Diana Mulinari, Maktens (o)lika förklädnader, (Stockholm, 

2005), s. 23-24 
29 Se t.ex. Lindgren, Sven-Åke, ”Michel Foucault och sanningens historia” i Moderna samhällsteorier - 

traditioner, riktningar, teoretiker, (red.) Månson, Per, (Stockholm, 2000), s. 357-358 
30  Se t.ex. Michel Foucault, Power/Knowledge, (New York, 1980), s 131ff. 
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ge en fixerad betydelse.31 Att analysera en text genom att identifiera flytande 

signifikanter kan därmed ge en fingervisning om vad som är mest oklart eller vad det 

så att säga råder minst enighet om.     

Representation  
Eftersom diskursteorin inte anser att grupper och föreställningar är givna på förhand 

eller beskaffade med en uppsättning intressen eller beståndsdelar blir representation i 

bemärkelsen ”talad om” eller betecknad och beskriven i alla slags sammanhang 

intressant, och inte endast inom den formella politiska praxisen: 

Now every relation of representation is founded on a fiction: that of the presence at 

a certain level of something which, strictly speaking, is abscent from it. But beacuase 

it is at the same time a fiction and a principle organizing actual social relations, 

representating is the terrain of a game whose result is not predetermined from the 

beginning.32  

Detta innebär att saker och ting ges mening genom sättet vi representerar dem på, och 

de ord vi använder för att definiera världen med får en ytterst stor betydelse. Detta gör 

att representation också hör tätt samman med världsbild eller ”myten om [hur] 

samhället ska ges innehåll”33 eftersom det är i representationen meningen skapas. 

Exempelvis kan inte gruppen eller identitetspositionen ”svensk” möjliggöras utan en 

föreställning om världen som uppdelad i nationer, samt uppfattningen om nationen 

som en viktig identifikationskälla. Det blir också omöjligt att presentera en bild av det 

svenska kulturarvet, och framhäva vad som är typiskt för det, om de som bebor den 

yta som idag är Sverige istället identifierar sig med sitt lokala samhälle och ser sina 

kulturella uttryck som specifika för det lokalsamhället och inte för den större 

gemenskapen Sverige. 

  

Teoretisk referensram: den nationella diskursen 
Genom att se på nationer och nationell identitet som diskurs får man möjlighet att 

undersöka hur de nationella processerna representeras i olika sammanhang – såsom i 

dokument från RAÄ – och om de bekräftas och naturaliseras eller om de ifrågasätts 

och utmanas av andra diskurser. En sådan utgångspunkt gör det också möjligt att ta 

den svenska identiteten och mångas känsla av att vara svenska på allvar, utan att för 

den sakens skull behöva använda sig av objektiva kriterier. Winther Jørgensen och 

Philips skriver: 

 

                                       
31 Neumann, s. 61 
32 Laclau, Mouffe, s. 119  
33 Winther Jørgensen, Phillips, s. 53  
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Det viktiga här är att den nationella diskursen är en kontigent konstruktion av 

verkligheten. Både historiskt sett: nationalstaterna är sociala konstruktioner, och de 

kan därför förändras och till och med försvinna igen. Och samtidigt: världen är 

konstruerad på många andra sätt än det nationella och kan beskrivas ur andra 

perspektiv, och människor kan således delas in i andra grupper som går kors och 

tvärs över nationernas gränser. […] I ett diskursanalytiskt perspektiv blir man varse 

kampen om hegemoni mellan olika framställningar av världen, och man blir 

dessutom uppmärksam på att det nationella hela tiden ska reproduceras i konkret 

praktik för att bestå.34 

Det är denna kamp om representation jag ska undersöka i mitt material. Ligger den 

nationella tankefiguren i bakgrunden eller har andra diskurser om identitet och kultur 

tagit över, och så att säga vunnit den diskursiva kampen? Jag kommer under dessa 

rubriker att diskutera nationen på olika sätt ganska fritt med förhoppning om att 

därigenom skapa en förståelse för nationaliseringsprocessen och därmed för denna 

diskussions utveckling i den kommande analysen.  

Konstruktionen och etableringen av nationen 
Nationalstaternas etablering är utom all fråga en mycket komplex process och det har 

också framkommit många förslag på förklaringar och orsaker till hur denna 

världsordning och världsbild etablerades. Uppfattat som en diskurs blir nationen ett 

bestämt sätt att organisera världen och ge den mening. Detta innebär inte att 

nationalstaterna inte finns, verkligheten har i och med den nationella diskursens 

dominerande ställning i viss utsträckning formats efter diskursens bild och därmed gett 

den reella konsekvenser.35 Jørgensen och Philips skriver att nationalstaterna ”är 

verkliga nog som samlingar och institutioner och praktiker, som känslomässiga 

anknytningspunkter och som en ram som ofta aktiveras i tal och handling.”36 RAÄ och 

hela det institutionaliserade kulturarvet är på så vis otvivelaktigt verkliga men kan, i 

enlighet med diskursteorin, uppfattas som en materialisering av den nationella 

diskursen.  

Den nationalstatliga världsordningen har långt ifrån alltid varit självklar. Den 

vanligen framträdande bilden är att den började ta form under 1600-talet och vid den 

westfaliska freden 1648, då Europa efter 30 år av krig och maktkamp blev ett system 

av suveräna territorialstater.37 Den westfaliska organisationsprincipen spred sig sedan 

allteftersom världen över – inte minst genom Europas kolonisering av övriga världen – 

                                       
34 Winther Jørgensen, Phillips, s. 161-162 
35 Ibid. s. 160 
36 Ibid. s. 160 
37 Det kan dock hävdas att den westfaliska erans idag utmanas av internationella och globala 

strömningar. Björn Hettne talar exempelvis i Från Pax Romana till Pax Americana (Stockholm, 2004) 

om att dagens världsordning kan betraktas som postwestfalisk i den bemärkelsen att den nationalstatliga 

suveräniteten undermineras och att världen idag snarare karakteriseras av USA:s unipolära dominans 

och olika transnationella och internationella företag och sammanslutningar.  
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och blev sedermera, enligt Björn Hettne, en global norm i och med FN-systemets 

bildande 1945.38 Hettne menar att nationalstaterna under den första hälften av den ca 

350-åriga westfaliska eran präglades av kungaenvälden och det kulturarv som 

producerades syftade främst till att legitimera monarken. Under den senare hälften, 

närmare bestämt sedan 1700-talets slut och 1800-talets början började 

legitimitetsgrunden att ersättas och istället handla om att den politiska gemenskapen 

skulle sammanfalla med ett folk eller en kulturell gemenskap; det vill säga den 

nationalistiska tanken eller diskursen började breda ut sig.39  

Björn Hettne, Sverker Sörlin och Uffe Østergård skiljer i Den globala nationalismen 

mellan två olika former av nationalism på grundval av utgångspunkter och politiska 

mål: dels statsnationer som så att säga skapades av staten ovanifrån innan 

nationalismens genombrott, till dessa sägs Europas äldsta statsbildningar tillhöra såsom 

Spanien, Frankrike och England, dels nationsstater som kom till senare genom 

nationalistiska rörelser som upplevde ett behov av en stat för att kunna skydda sina 

intressen, hit kan vi räkna exempelvis Tyskland och Italien.40 Dessa två former av 

nationalism har idealtypiskt kommit att kallas fransk respektive tysk nationalism. Den 

centrala tanken i den franska nationalismen är att vem som helst kan bli inkluderad i 

gemenskapen under förutsättning att man accepterar staten och dess jurisdiktion. ”Det 

franska medborgarskapet har därmed kommit att stå som sinnebilden för den öppna, 

fria, toleranta staten, där vem som vill kan upptas.”41 Den tyska nationalismens 

medborgarideal brukar sägas vara en konsekvens av den tyska idealismen och 

romanticismen vars medborgarskap grundas i en modell om ”blodets rätt” och det 

gemensamma ursprunget. Dess människosyn är i motsats till den franska nationalismen 

antiindividualistisk i den bemärkelsen att medborgarna främst ses som en del i av ett 

folk.42  

Den vetenskapliga debatten har utifrån dessa två principer diskuterat huruvida vi 

bör betrakta nationella identiteter, liksom andra kulturella identiteter, som medfödda 

eller konstruerade. En socialkonstruktionistisk ansats som används i denna uppsats 

menar följaktligen att den nationella identiteten är en konstruerad och föreställd 

gemenskap för att citera Benedict Andersons populära uttryck. Med detta menas att: 

Den är föreställd eftersom medlemmarna av även den minsta nation aldrig kommer 

att känna, träffa eller ens höra talas om en minoritet av övriga medlemmar, och ändå 

lever i vars och ens medvetande bilden av deras gemenskap.43 

                                       
38 Hettne, s. 14    
39 Ibid. s. 54-55  
40 Björn Hettne, Sverker Sörlin,, Uffe Østergård, Den globala nationalismen (Stockholm, 1998) s. 24 ff.  
41 Ibid. s. 310  
42 Ibid. s. 311 
43 Benedict Anderson, Den föreställda gemenskapen, (Göteborg, 1993) s. 21  
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Den är också föreställd genom att den döljer skillnaderna inom nationer och likheterna 

med andra. Enligt det socialkonstruktionistiska perspektivet förstås alltså nationell 

identitet, liksom identitet generellt, relationellt och genom upprättandet av gränser i 

förhållande till andra nationer och gemenskaper. Svensk identitet är ur detta perspektiv 

endast möjlig genom dess föreställda skillnad från andra nationer. Vad identiteten fylls 

med för innehåll är också under ständig förhandling. Det finns således ingen naturlig 

nationell identitet bestående av vissa karakteristika. Det kulturarv som presenteras som 

tillhörande en viss grupp måste därför betraktas som sprunget ur politik i det 

avseendet att det kunde ha varit andra saker som lyfts fram om syftet med de 

kulturella attributen eller förståelsen av det ”vi” som kulturarvet ska gestalta hade sett 

annorlunda ut. Kulturarv används med andra ord utifrån en viss förståelse – medvetet 

eller omedvetet – och som ingalunda är neutral. En nationell förståelse är en sådan.   

För att en nationalstat, oavsett form, ska överleva krävs en viss kongruens mellan 

stat och nation. Det är det som ger den legitimitet och stabilitet. Båda ovan beskrivna 

nationalstatsvarianter kan dock innebära betänkligheter vad gäller just kongruensen. 

Statsnationernas ursprungliga avsaknad av en vi-känsla kan bli en fara om vissa 

grupperingar eller regioner vill dra sig ur och istället kräver självständighet. Detta finns 

det många exempel på, se exempelvis före detta Jugoslavien, Kurdistan, Baskien eller 

Tjetjenien. Å andra sidan är nationsstaternas grundläggande vi-känsla exkluderande, 

och i värsta fall främlingsfientlig och rasistisk. Kongruensen i en nationalstat är inte 

heller något konstant utan bör betraktas som en ständig process, och i detta skeende 

spelar det kulturella arvet mer än ofta en stor roll. Stefan Bohman skriver i Historia, 

museer och nationalism att: ”där stat och nation inte sammanfaller blir kulturarv i 

allmänhet och museer i synnerhet en bricka i det politiska och sociala spelet. Där stat 

och nation faktiskt sammanfaller handlar det om att med bl a museernas hjälp stärka 

nationsmedvetandet i staten.”44 Viktigt att påpeka är dock att de flesta nationer 

innehåller komponenter av båda dessa nationalismer. Sverige, skulle man kunna 

hävda, utgår till exempel officiellt från något som liknar den ”franska” tanken om 

territorium och medborgarskap men på det informella planet är det ofta svårt för en 

person eller grupp som inte anses passa in i den nationella diskursen om ”svenskhet” 

att bli betraktad som ”svensk”.  

Nationaliseringen av minnet  
Med kollektivt minne åsyftas de processer och artefakter ett samhälle på olika sätt 

väljer ut och institutionaliserar med hänvisning till den gemensamma historien. Den 

franska historikern Pierre Nora talar om detta och menar att Europa under 1800-talet 

och början av 1900-talet gick från ett ”sociétées-mémoirs” präglat av lokala minnen till 

ett ”nation-mémoirs” med nationalstaten som bas för känslan av identitet och 

gemenskap. Denna övergång skedde ofta till följd av ytterst medvetna handlingar. I 

                                       
44 Stefan Bohman, Historia, museer och nationalism, (Stockholm, 1997) s. 26 
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denna process användes nationalismen och nationalromantiken flitigt, vilket därvidlag 

speglas i det kulturarv som skapades under denna tid. Peter Aronsson beskriver 

nationalismen som en ”integrativ ram” som började genomsyra det svenska samhället 

och dess organisering under denna tid (och först under denna tid).45 Thomas Hylland 

Eriksen för ett liknande resonemang om den norska nationaliseringen av kulturarvet 

och det kollektiva minnet: 

De symboler som användes i nationens självbild valdes […] på högst politiska 

grunder. De så kallade urgamla och typiskt norska sedvänjorna, folksagorna, 

hantverken och så vidare var i många fall varken urgamla, typiska eller norska. […] 

Nationalismens utnyttjande av föregivet typiska symboler är avsett att stimulera 

reflektion kring den egna kulturella tillhörigheten och därmed skapa en känsla av 

nationalitet.46  

Att äga ett nationellt kännemärke blev enligt Orvar Löfgren en viktig samhällelig resurs 

vid sekelskiftet 1800/1900 och det diskuterades flitigt hur detta symboliska kapital 

skulle utformas i Sverige. Det söktes ivrigt i kulturhistorien efter sådant som kunde 

lanseras som den svenska kulturella egenarten. I Sverige ansågs allmogen och det 

svenska bondelivet vara det mest ”ursvenska”. Man ansåg att landsbygdsbefolkningen 

på grund av den geografiska avlägsenheten från staden stod utanför modeströmningar 

och att de därmed lyckats bevara kontakten med det sanna urnordiska och nationella. 

Skansen som skulle belysa det typiskt svenska levernet är ett kvarlevande tecken på 

allmogens centrala position i föreställningen om svenskhet.47  

Den nationella symboliken var också effektiv i att konstituera en gräns mellan det 

svenska och det andra. Nationalismen strävar i sin definition efter en inomnationell 

solidaritet mellan exempelvis stads- och landsbygdsbor, arbetare och kapitalister, män 

och kvinnor etcetera med utgångspunkten att nationen är den viktigaste gemensamma 

nämnaren och identifikationen. Detta i polemik med det mångfacetterade 

kulturarvbegrepp vissa grupper och rörelser gör anspråk på när de hävdar andra 

identifikationers företräde framför det nationella. Även om utgångspunkten i det 

konstruktionistiska perspektivet är att den nationella identiteten alltid varit en 

imaginär gemenskap är detta alltmer tydligt i dagens globaliserade värld. 

Globaliseringens komplexa processer bidrar till att tidigare relativt stabila nationella 

identiteter problematiseras alltmer. Den nationella tankefigurens självklarhet har börjat 

krackelera vilket hänger samman med större samhälleliga, politiska och ekonomiska 

processer såsom internationalisering (särskilt EU), globalisering i alla dess bemärkelser, 

regionalisering och individualisering. Den ökade globala migrationen och utvecklingen 

                                       
45 Aronsson, s. 11   
46 Eik Hylland Eriksen, Etnicitet och nationalism, (Nora, 2000) s. 130 
47 Orvar Löfgren, ”Nationella arenor” i Försvenskningen av Sverige, (red.) Billy Ehn, Jonas Frykman & 

Orvar Löfgren (Stockholm, 1995) s. 43 ff.   
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av informationsteknologin resulterar också i att nationella identiteter görs alltmer 

instabila.  

 

Analys  
Så; det svenska kulturarvet. Vad tillhör vårt kulturella arv och vad kan egentligen 

menas med detta begrepp? Och vari finns svenskheten och utifrån vilka kriterier 

definieras den? Föreställ dig något som vanligen uppfattas som utpräglat svenskt såsom 

gamla torp eller andra röda småstugor med vita knutar. Stugorna som förut uppfattades 

som omoderna och obekväma hus för de mindre bemedlade, och som ingen 

planerade att bibehålla och restaurera på grund av kulturarvsstatus har de senaste 

decennierna blivit kultförklarat och landstypiskt och renoveras nu inför allmänhetens 

beskådan på bästa sändningstid i Sveriges television. Byggnaderna har även börjat 

tillmätas bevarandevärde i kulturarvssammanhang. På samma sätt kan det tänkas att de 

miljonprogramsområden som idag sällan framhålls som estetiskt vackra eller 

bevarandevärda kommer att uppfattas just så om ett par decennier. Det som erhåller 

status av kulturarv och inte liksom vad som uppfattas som typiskt svenskt och inte är – 

i enlighet med det socialkonstruktionistiska perspektivet – inte på något vis självklart 

och en gång för alla färdigdefinierat.  

Kulturarv är också något som används i politiska syften och vid konflikter, och är 

därmed något som kan få stora och stundom ödesdigra konsekvenser. Ett exempel 

som illustrerar detta är talibanernas sprängningar av de 1600 år gamla Buddhastatyerna 

i Afghanistan 2001. Under omvärldens protester förstördes något som andra uppfattade 

som värdefull kulturhistoria. En symbolisk handling med klart politiska och 

maktrelaterade förtecken. Ett annat exempel på hur kulturarv använts i tydligt politiska 

syften är förstörelsen av den berömda bron Stari Most i staden Mostar i Bosnien och 

Hercegovina som förstördes i kriget 1993. Bron förstördes som en symbolisk 

krigshandling med intention att markera etniska gränser genom att rumsligt åtskilja 

stadens etniska grupper. Att utse kulturarv eller som i dessa fall förstöra något som 

definierats som kulturarv kan således få krig att blossa upp och världen att uppröras. 

Det finns också exempel där kulturarvet använts i konfliktlösnings- och 

integrationsarbete. Sydafrika brukar ofta nämnas i detta sammanhang.  

RAÄ:s verksamhet är också, om än långt ifrån lika dramatiskt eller ödesdigert som i 

ovanstående exempel, politisk. Detta märks måhända tydligast i det att den i grunden 

styrs av kulturpolitiska bestämmelser och springer på så vis också ”sin” regerings 

ärenden (vid sidan av att det finns en politisk kamp i diskursanalytisk bemärkelse). 

Grunden för dagens kulturpolitik utgörs av de nationella kulturpolitiska mål som 

formulerades i 1974 års kulturpolitik, även om nya propositioner skrivits sedan dess.48 

                                       
48 Den statliga kulturpolitiken, Proposition 1974:28, (Stockholm, 1974)  
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Dessa mål uttrycker en vilja att göra kulturen jämlik och demokratisk. Detta innebar 

bland annat att stödet till de befintliga kulturinstitutionerna ökade kraftigt samt 

nybyggnation av institutioner på mindre orter för att öka möjligheterna för alla 

samhällsmedborgare att nyttja och besöka den offentliga kulturens yttringar. 1974 års 

kulturpolitik innehöll också den ofta citerade formuleringen: ”Kulturpolitiken skall 

motverka kommersialismens negativa verkningar inom kulturområdet”.49 

Kulturpolitiken är sålunda tydligt ett barn av den svenska välfärdsmodellen och dess 

föreställningar. Kulturarvet är härigenom präglad av politiska och ideologiska 

ställningstaganden och talet om kulturarvet högst beroende av samtida föreställningar 

och idéer. Analysen om RAÄ måste därför, vid sidan om de dokument som utgör min 

empiri, behandla kulturpolitik, nationalism och annat som kan sägas tillhöra 

kulturarvets kontext.  

Analysens disposition  
Denna analys kommer att börja med att diskutera hur kulturarvet som begrepp förstås 

och uppfattas i mitt material. Detta kommer också att kopplas till andra författare som 

skrivit om den svenska kulturarvsförvaltningen eller i andra avseenden relevanta texter. 

Jag kommer sedan att gå vidare med att avhandla ”kulturarvets mening” och 

vidareutveckla vad kulturarvet som samhällssektor och verksamhet anses kunna 

erbjuda samhället och dess medborgare. Därifrån kommer jag sedan att mer precist 

fokusera på de identitetsrelaterade frågorna, med huvudrubriken ”Vems kulturarv?”. 

Här kommer svenskhet och mångfald/mångkultur att diskuteras samt problematiseras 

utifrån mina teoretiska utgångspunkter om identitet och framförallt utifrån 

intersektionalitetbegreppet. Därefter kommer jag att diskutera de 

gruppbildningsprocesser som kan sägas utmana den nationella diskursen i mitt 

material. Slutligen kommer jag att sammanfatta samt (förhoppningsvis) lyfta analysen i 

den slutdiskussionen.   

Kulturarvet som begrepp 
Det centrala begreppet som ringar in RAÄ:s verksamhetsområde och syfte har genom 

åren skiftat, vilket delvis återspeglar förändringar i synen på ämbetets uppdrag och 

roll, delvis återspeglar språkliga och idémässiga trender i den offentliga politiken och 

samhället överlag. RAÄ beskriver de förändringar som karakteriserat deras verksamhet 

som ”från en inriktning med tonvikt på den fysiska kulturminnesvården och 

bevarandeaspekter i samhällsplaneringen under 1970-talet, via 1980-talets breddning 

till vardagsmiljön och miljöfrågor i kulturmiljövården, till 1990-talets helhetssyn på 

kulturarvet som en resurs där materiella och immateriella aspekter integreras”.50 

Betoningen på ”minne” omvandlades sålunda till ”miljö” som sedermera blev ”arv”. 

                                       
49 Ibid. s.  
50 Kulturarv i tiden – angeläget, tillgängligt, användbart! Vision och strategi 2004-2006, s. 7 
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Kulturarvsbegreppet är alltså det som företrädesvis gäller idag, men 

kulturmiljöbegreppet hänger i mångt och mycket fortfarande kvar, och inte minst när 

det enbart är den materiella aspekten som åsyftas. RAÄ definierar idag de två senare 

begreppen enligt följande:  

Med kulturmiljö menas i princip hela den miljö som har formats av oss människor 

genom tiderna. Det kan vara alltifrån en enskild plats eller byggnad till hela 

landskap. 

Kulturarv är ett vidare begrepp än kulturmiljö. Det innefattar inte bara föremål, 

byggnader och fornlämningar utan också berättelser, traditioner och andra 

immateriella värden som vi övertar från tidigare generationer.51 

Begreppsövergången till kulturarv innebär alltså, eller ger åtminstone sken av att 

innebära, att man mer djuplodat tar fasta på de immateriella aspekterna; det vill säga 

utgår från kultur i en mer etnologisk eller antropologisk bemärkelse ”med människan i 

centrum”. Hur begreppet kulturarv eller kulturmiljö sedan används i texter och praktik 

är emellertid inte lika självklart och distinkt. I de omvärldsanalyser och andra 

dokument denna analys grundas i tycks användningen tvärtemot snarast godtycklig. 

RAÄ, liksom kulturarvsinstitutionerna generellt, var initialt en materiellt inriktad 

verksamhet och många, däribland Richard Pettersson, menar att det fortfarande är så i 

praktiken, trots begreppsbytet och påståenden om att man idag i stor utsträckning 

beaktar de immateriella aspekterna.52 Till detta hör också att RAÄ:s arbete till stor del 

utgörs av arkeologer och det är särskilt en arkeologisk kompetens ämbetet även idag 

besitter.   

Samtidigt måste det kommas ihåg att det immateriella kulturarvet bevaras i materiell 

form och att de materiella objekten bevaras och synliggörs av symboliska skäl – för att 

de säger något om kultur i etnologisk eller antropologisk bemärkelse. En dikotomisk 

uppdelning av materiella och immateriella värden är därav olycklig. Kulturarvets värde 

och relevans ligger i de värderingar som relaterar eller knyts till dessa artefakter eller 

miljöer och inte i objekten i sig enligt en diskursanalytisk förståelse som menar att 

värdena konstrueras i det diskursiva sammanhanget där vissa betydelser och värden 

ekvivaleras med särskilda slags objekt eller miljöer. Vad är det då för betydelser och 

meningar som ekvivaleras med kulturarvsbegreppet i min empiri? Detta kommer jag att 

utveckla vidare under rubriken ”Kulturarvets mening”. Innan dess ska vi dock 

ytterligare utreda hur kulturarvet som begrepp används och förstås.     

RAÄ skriver i fördjupade mångfaldsdokumentet Kulturarv och mångfald att en 

kritisk kulturarvssyn ska vara utgångspunkten i verksamheten, vilket innebär att: 

Hellre än att se föreställningen om det svenska kulturarvet som ett avtryck av något 

allomfattande eller ”sant” bör man se det som resultat av ett urval, där olika fenomen 

fogats samman till en bild om vad svenskhet ”egentligen” innebär. Kulturarv är i sig 

                                       
51 http://www.raa.se/vartuppdrag/index.asp, 2006-05-13  
52 Richard Pettersson, s.  
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en konstruktion som också skapar olika praktiker. Föreställningar om hur det är får 

också betydelse för hur man gör. 53   

RAÄ skriver vidare i Kulturarvsturism, Strategi 2005-2007, att de också syftar till att 

synliggöra hur kulturarv skapas och vidmakthålls.54 Detta indikerar på att RAÄ har en 

stor medvetenhet om att kulturarvet inte är något som ”finns där ute” utan att det 

konstrueras i ett normativt och historiskt och socialt specifikt sammanhang. Denna 

medvetenhet styrks också genom uttalanden som: ”De dominerande perspektiven har 

betydelse för vilka kulturarv och vilka kulturmiljöer samhället väljer att 

uppmärksamma..”55 Att närmare definiera kulturarvet som begrepp görs inte i de texter 

jag analyserar. Detta blir inte heller med en processorienterad kultursyn, som de 

återgivna citaten pekar på, särskilt värdefullt. Det är ju då så att säga inget konstant 

eller definitivt i sin existens. Det som ändock framkommer är att kulturarvet uppfattas 

som en viktig samhällelig resurs i en mängd avseenden och att det därav borde 

användas i högre utsträckning.56 Det som kan framläggas och problematiseras är 

sålunda vilka värden eller meningar som kulturarvet indirekt bidrar med. 

Kulturarvets mening  
Teoretiskt sätt kan man ställa sig frågan huruvida kulturella och konstnärliga 

aktiviteter, som kulturarvsfältet i någon mening måste sägas vara, har ett intrinsikalt 

värde, det vill säga ett värde i sig, eller om dess värde ligger i att det bidrar till sådant 

som av sin tid uppfattas som gott och riktigt, utöver den primära verksamhetens 

praktik. Jonas Anshelm skriver i Modernisering och Kulturarv att man idealtypiskt kan 

skilja mellan två synsätt i detta avseende: värdeobjektivistiskt och värderelativistiskt. 

Medan objektivisten menar att det finns objektiva kriterier för att urskilja vad som bör 

tillhöra kulturarvet på grund av unicitet, representativitet, kvalitet etcetera, menar 

relativisten att alla kulturella yttringar skulle kunna bli en del av det etablerade 

kulturarvet men att intressen och ideologi styr urvalet och ”bestämmer” vad som är värt 

att bevara.57 Med en värderelativistisk kultursyn innebär det indirekt att RAÄ:s 

verksamhet måste motiveras. Man måste kunna svara på frågan: Varför ska samhället 

investera skattepengar och resurser i kulturarvsfältet? Det innebär även att man måste 

se över urvalsprocessen mer kritiskt eftersom subjektiva bedömningar anses ha en 

större plats. En vanlig uppfattning idag är också att de statliga kulturinstitutionerna 

befinner sig i en krisartad situation vad gäller såväl ekonomi och innehåll som 

publikintresse. Detta leder till – vilket också brukar hävdas – att institutionerna får sitt 
                                       
53 Kulturarv och mångfald, Fördjupad omvärldsanalys för kulturmiljöområdet 2004, s. 6 
54 Kulturarvsturism, strategi 2005-2007 
55 Kulturarv är mångfald!, s. 5 
56 Se exempelvis Kulturarv ger livskraft, – Hållbar utveckling ur humanistiskt och historiskt perspektiv, 

Fördjupad omvärldsanalys för kulturmiljöområdet 2005, s. 3 
57 Jonas Anshelm, ”inledning” i Modernisering och Kulturarv, (red.) Jonas Anshelm (Stockholm, 1993), s. 

14-15 
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existensberättigande ifrågasatt. En sådan situation spär på behovet av att kunna 

motivera sin existens på ett bra sätt. Det verkar finnas en stor kännedom om detta hos 

RAÄ, verksamheten motiveras i alla fall på många sätt och med många argument i det 

analyserade materialet. Argument som tas upp i detta sammanhang är att 

institutionerna måste bidra till lösningar på samhällsproblem utanför sin direkta 

verksamhet. Utan att dra för höga växlar angående legitimiteten vågar jag mig på att 

säga att det åtminstone är väldigt tydligt hur RAÄ motiverar sin verksamhet med att de 

bidrar till lösningen av en mängd samhällsproblem. Det är den ”aktiva samhällsrollen” 

som ger dem mening.  

Kulturarvet som samhällsnytta  
Ett återkommande tema inom dokumenten är att RAÄ:s arbete ska leda till ökad 

jämlikhet och jämställdhet på olika sätt. Detta sammankopplas också med tankar om 

demokrati och mångfald (som kommer att utvecklas mer nedan). Exempelvis går det 

att läsa i omvärldsanalysen Kulturarv är mångfald! från år 2004 att:  

De som arbetar professionellt med kulturarv tar ställning till representativiteten i de 

kulturarv man förvaltar och bidrar till att skapa. På samma sätt väljer man vilka 

grupper man vänder sig till och arbetar med. De många små berättelserna behöver 

balanseras på ett sätt som ger en rättvisande bild av den mångfald av uttryck och 

erfarenheter som samhället rymmer. Därigenom kan kulturmiljöarbetet bidra till 

utvecklingen av ett hållbart samhälle som bejakar mångfald och präglas av 

jämlikhet.58 

RAÄ förtydligar också i samma rapport att ”Det politiska arbetet för jämlikhet och 

demokrati har numera en tydlig utgångspunkt i mångfaldsperspektivet”.59 Den 

samhälleliga nyttan består sålunda av flera saker som alla är tätt sammanvävda med 

varandra. Dessa samhällsnyttor poängteras vidare vara något som är centrala inslag i 

de statliga målen för kulturpolitiken och för kulturmiljöområdet och alltså någonting 

ämbetet måste syssla med (med detta menar jag inte att RAÄ inte själva menar att det 

är viktigt). RAÄ skriver att ”myndigheterna inom Kulturdepartementets ansvarsområde 

sedan 2000 har till uppgift att ’främja en samhällsutveckling som kännetecknas av 

jämställdhet mellan kvinnor och män, respekt och tolerans och där etnisk, kulturell, 

språklig och religiös mångfald tillvaratas som en positiv kraft samt att bidra till minskad 

diskriminering, främlingsfientlighet och rasism’”.60 I strategin för år 2005-2007 framförs 

jämlikheten samt demokrati och inflytande som det övergripande syftet med hela den 

nationella politiken.61 Detta stöder det jag nämnde inledningsvis i analysen att de 

kulturpolitiska ramar som präglar kulturarvsförvaltningen kan ses som ett barn av den 
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61 Kulturarvsturism, s. 3 
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svenska välfärdsmodellens föreställningar om vilka värden som är åtråvärda och bra 

och som därvidlag ska genomsyra all offentlig verksamhet.  

Omvärldsanalysen 2006, Kulturarv ger livskraft – Hållbar utveckling ur 

humanistiskt och historiskt perspektiv fokuserar i hög grad på folkhälsan som en 

samhällsnytta där kulturarvet kan bidra på ett positivt sätt. Med detta menas, vilket är 

långt ifrån självklart, att ”Kulturarvsarbete skapar engagemang och delaktighet i 

samhällsutvecklingen och främjar därmed demokrati och folkhälsa”.62 RAÄ stödjer sig i 

dessa resonemang på den statliga folkhälsopolitiken, SOU-rapporten Välfärdsbokslut 

för 1990-talet (SOU 2001:79) samt kulturrådets strategi vad gäller folkhälsa. Dessa 

framhåller, enligt Kulturarv ger livskraft, att inflytande och delaktighet är viktiga mål 

för att uppnå en god folkhälsa. RAÄ skriver att 

Här spelar kulturarvsarbetet en betydelsefull roll. Det bevarade, brukade och 

tillgängliga kulturarvet är i sig ett mål för det hållbara samhället, då det bidrar till att 

berika människors livsmiljö och därigenom öka livskvaliteten. Men även själva 

arbetet med kulturarvet – bevarande såväl som utveckling – är en skapande 

verksamhet som bidrar till ett rikare liv. Genom att aktivt och gemensamt arbeta med 

dessa frågor kan alla människor – kvinnor och män, barn och vuxna – öka 

kunskaperna, medvetenheten och engagemanget i samhället.63  

Att som individ känna att man har kontroll över sitt liv och sin situation liksom att 

uppleva att man som samhällsmedborgare har inflytande i det demokratiska systemet 

uppfattas således som viktigt. Planen för hur man mer konkret ska gå tillväga för att 

främja folkhälsan genom kulturarvet anses emellertid inte färdigutvecklad. Det 

presenteras i omvärldsanalysen som något som måste ske i samverkan med andra 

sektorer i samhället (såväl andra myndigheter som organisationer och rörelser), vilket 

inte anses uppfyllt ännu.64 RAÄ efterlyser mer forskning på området för att kunna 

förbättra denna verksamhet.65   

I samband med folkhälsa diskuteras också den vidare termen hållbar utveckling 

som också återfinns i titeln på 2005 års omvärldsanalys. Med termen hållbar utveckling 

åsyftas, påpekar RAÄ, såväl ekonomiska och sociala som miljömässiga aspekter. 

Dagens behov ska tillfredställas utan att äventyra kommande genrationers villkor och 

möjligheter. Att utveckla hur kulturarvet kan arbeta med hållbar utveckling är också 

något som regeringen föreskrivit i regleringsbrevet för 2005. Som så många gånger 

refereras och hänvisas det också i detta sammanhang till 2002 års omvärldsanalys Det 

dynamiska kulturarvet som också diskuterade hållbar utveckling som en av fyra 

tendenser RAÄ måste arbeta med, och där det betonades att kulturmiljön i allt högre 
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grad integrerats i miljöpolitiken.66 Jag skulle vilja hävda att 2002 års omvärldsanalys 

därav framträder som en anknytningspunkt i RAÄ:s kulturarvsdiskussion, och är 

”kanonisk” i Neumanns betydelse.67 RAÄ menar att deras verksamhet har nära an-

knytning till målen om ett hållbart samhälle i och med deras kunskap i att ge 

humanistiska och historiska perspektiv på nuet och framtiden. En bra förvaltning av 

befintliga resurser som kulturarvet är viktiga förutsättningar för en hållbar utveckling. I 

detta hänvisas också till de nationella kulturmiljömålen som de menar har en stark 

koppling till strävan mot en hållbar utveckling: 

 
o ett försvarat och bevarat kulturarv, 

o ett hållbart samhälle med goda och stimulerande miljöer och med kul-

turmiljöarbetet som en drivande kraft i omställningen, 

o allas förståelse, delaktighet och ansvarstagande för den egna kulturmiljön, 

o nationell och internationell solidaritet och respekt inför olika gruppers 

kulturarv.68 

 

Hållbar utveckling uppfattas dock främst som ett förhållningssätt och de förslag som 

framkommer är väldigt luddiga. Det påstås även i detta fall att det behövs mer kunskap 

och forskning på området. 2002 års omvärldsanalys avslutar kapitlet om hållbar 

utveckling med ett ställningstagande om att bidra till folkhälsan och ”det goda livet”.69 

En liknande ståndpunkt märks också i formuleringar som att man bör se kulturarvet 

som en resurs i arbetet med att bekämpa fattigdom.70 Allt som tagits upp i detta stycke 

uttrycks alltså indirekt som meningen – legitimitetskittet – till en offentlig 

kulturarvsverksamhet.  

Samtidigt uttrycks vid ett fåtal tillfällen en mer värdeobjektivistisk syn. På ett ställe 

går att läsa att det är ”viktigt att kulturarvets och kulturmiljöns utveckling […] betraktas 

som ett egenvärde som samverkar med andra faktorer för ett gemensamt mål – inte 

bara fungerar som ett instrument som kan bidra till andra sektorers mål”.71 Även 

meningen ”Men även själva arbetet med kulturarvet – bevarande såväl som utveckling 

– är en skapande verksamhet som bidrar till ett rikare liv” som citerades på sida 20 

tyder på att skapande och kreativa verksamheter uppfattas som något gott i sig, även 

om det är syftande till att detta goda i sig i sin tur bidrar till livskraft och hälsa på såväl 

individuell som kollektiv nivå.  

                                       
66 Det dynamiska kulturarvet, s. 9 
67 Neumann, s. 49 
68 Kulturarv ger livskraft, s. 7  
69 Det dynamiska kulturarvet, s. 17 
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71 Det dynamiska kulturarvet, s. 20 



 24

Demokrati: en grundläggande tankefigur 
Återkommande i talet om kulturarvet och dess mening är som tidigare påtalats 

demokrati. RAÄ vill och ska bidra till att göra vårt samhälle mer demokratiskt. Det är 

emellertid (som i alla sammanhang) långt ifrån självklart vad som menas med ordet 

demokrati. Det är ett inom vetenskapen ett väl omtvistat begrepp på samma sätt som 

exempelvis kultur och frihet. Likväl som det kan stå för ett styrelseskick där makten 

ska utgå från folket kan det hänvisa till tankar om yttrandefrihet eller insynsmöjligheter 

eller till frågor som rör legitimitet. Inom demokratiforskningen har det också 

konstaterats att demokratibegreppet idag till stor del blivit ett modeord som tas i 

anspråk för det ser bra ut och för legitimera verksamheter.72 Som mest tydligt i 

dokumenten från RAÄ beskrivs demokratibegreppet och hur det kan användas i 

kulturarvssammanhang i 2005 års omvärldsanalys Kulturarv ger livskraft i form av två 

uppradade punkter: 

 
o Kulturarvsarbete som arena för diskussion och samhällskritik för att stärka 

människors delaktighet och uppmärksamma den kulturella mångfalden. 

Härigenom stärks demokratin genom ökad samhörighet och inflytande. 

o Kulturarvets tillgänglighet är en demokratisk rättighet i det hållbara samhället. 

Därför måste såväl kulturarvet som informationen omkring det göras 

tillgängligt för fler och bredare grupper i samhället.73 

 

Delaktighet och engagemang hos medborgare ses sålunda som en förutsättning för en 

väl fungerande demokrati och RAÄ:s uppgift i detta är alltså att stå för arenan där detta 

deltagande ska äga rum. Det demokratiska deltagandet ska även realiseras genom att 

förbättra tillgängligheten till information och fora om kulturarvet. ”I hela samhället 

pågår en omställning till digital hantering och utväxling av information. Det gäller 

förstås även kulturmiljösektorn. […] Digital spridning är även en förutsättning för att 

medborgarna på ett effektivt sätt ska kunna ta del av den information som finns om 

deras miljö.”74 Angående deltagande framgår det dock i 2004 års omvärldsanalys att: 

[…] begreppen delaktighet och demokrati är dock inte synonyma. Alla har inte 

samma förutsättningar för att engagera sig i samhällsfrågor, och alla röster hörs inte 

lika starkt. Resultatet av den goda tanken och viljan med ökad demokrati kan bli det 

motsatta, det vill säga att segregation och utanförskap istället ökar för stora grupper i 

samhället, om bara de starkaste grupperna kommer till tals.75  

En annan viktig aspekt i RAÄ:s demokratidiskussion behandlar mångfald. I 

demokratins namn måste kulturarvet enligt ämbetet återspegla den mångfald som 
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präglar den svenska befolkningen. ”Det betyder att kulturmiljöarbetet behöver 

innefatta klass, genus, generation, etnicitet och andra epitet som människor använder 

för att definiera identitet och grupptillhörighet.”76 Denna demokratiska aspekt är 

givetvis okränkbar och angelägen. Frågan om hur RAÄ ska och kan avgränsa och 

definiera grupper som ska få sitt kulturarv institutionellt bevarat och gestaltat är 

emellertid viktig att ställa här. Hur ska myndigheten hantera det praktiska problemet, 

med att det faktiskt inte går att synliggöra allt, ur ett demokratiskt perspektiv? Ett urval 

måste göras, det förflutna i sin helhet kan inte fångas som kulturarv, vilket RAÄ 

samtidigt uttrycker en medvetenhet om: 

Kulturmiljövården är inte demokratisk i den meningen att allt och allas kulturarv 

betraktas som lika väsentligt och värdefullt. Det vore inte heller möjligt eller ens 

önskvärt att arbetet utgick från en sådan uppfattning. Prioriteringar av vad som är 

viktigast att arbeta med måste alltid göras och i slutändan är det alltså politiska 

ställningstaganden som avgör vilka offentliga insatser som kommer till utförande. 

Den offentliga kulturmiljövårdens uppgift är bland annat att, med utgångspunkt från 

en dialog, välja ut vad av kulturarvet som bör bevaras och brukas med insatser från 

samhället.77 

Det finns sålunda på denna punkt två mer eller mindre kolliderande principer som 

åberopas. Å ena sidan är det omöjligt att visa allt, ett urval går inte att komma ifrån, 

och detta val kommer i diskursanalytisk bemärkelse dessutom att vara politisk och 

innebära en (re)produktion av ickeneutrala betydelser kommer att framträda. Å andra 

sidan betraktas allas kulturarv som lika viktiga och alla perspektiv som lika väsentliga 

för att uppnå den eftersträvansvärda differentierade kultursynen. Mångfaldsvisionen 

och ”urvalsrealiteten” motsätter på så vis varandra. För att komma ur det här dilemmat 

påpekas att det demokratiska istället måste bestå av en dialog och diskussion med 

såväl allmänhet och ideella organisationer som experter av olika slag. 

Mångfaldsvisionen realiseras på så vis genom det breda deltagandet i urvalsprocessen. 

Demokrati blir härmed företrädesvis detsamma som insyn och inflytande över 

agendan. I samband med detta talas det också om att social och ekonomisk bakgrund 

idag påverkar folks nyttjande av och kunskap om det kulturella arvet, vilket framförs 

som oacceptabelt och som något som det måste arbetas med. Demokrati 

sammankopplas alltså även med begrepp som rättvisa och jämlikhet.78 Att denna 

ojämlikhet även kommer påverka deltagandet i urvalsprocessen och troligen göra den 

mindre mångfaldig än vad som önskas är inget som nämns men jag förmodar att RAÄ 

menar att alla dessa demokratiprocesser måste löpa parallellt för att någon ska kunna 

förverkligas.  

Svenska myndigheter och förvaltningsorganisationer påstås vara, i jämförelse med 

myndigheter i de flesta andra parlamentariskdemokratiska system, i stor utsträckning 
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78 Ibid. s. 15 
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autonoma. Tjänstemännen kan, i samarbete med styrelse och förvaltningschef, i hög 

grad själva utforma sin verksamhet (med hänsyn till innehållit i det årliga 

regleringsbrevet från regeringen samt rådande propositioner som sätter ramar). Detta 

grundar sig bland annat i det att vi inte har ett ”ministerstyre” där enskilda ministrar 

kan fatta beslut i ärenden som handläggs av förvaltningsorganisationer eller 

myndigheter. Vad gäller kulturinstitutioner åberopas i detta sammanhang den 

konstnärliga friheten som ett argument för denna autonomi. Detta konstateras också i 

den statliga offentliga utredningen Kulturpolitikens inriktning från 1995: ”Den 

konstnärliga friheten är en av grundpelarna i den svenska kulturpolitiken.”79 En 

anledning till detta är att kulturella aktiviteter anses kräva en kreativitet och integritet 

som en starkt politiskt styrd verksamhet skulle kväva. En fråga är emellertid vem dessa 

institutioner då företräder? Och hur förstås demokrati i relation till detta? En stark 

statspolitisk styrning är möjligen ingen bra lösning inom kulturens domän, och kanske 

kan det inte heller hävdas att verksamheten i och med en sådan utveckling skulle bli 

mer demokratisk, men hur bör man betrakta företrädet och den roll- och 

ansvarsfördelning som präglar svenska myndigheter ur ett demokratiskt perspektiv? De 

ofta omtalade riskerna med ett ”expertvälde” måste begrundas och tas på allvar. 

Lennart Lundquist skriver om detta i sin del ”Ämbetsmännen som demokratins 

väktare” i Maktdelning, Demokratiutredningens forskarvolym I, och skriver 

inledningsvis att förvaltningens roll i demokratin antingen:  

(1) uppfattas som ett problem för den politiska demokratin genom att den anses 

fördröja de i demokratisk ordning fattade besluten eller (2) uteslutas från 

diskussionen med motiveringen att förvaltningsuppgifterna är rent tekniska och 

genomförs med automatik.80 

Lundquist menar att vi alltid måste ha beredskap för att möta punkt nummer 1. Det 

finns alltid en risk att ämbetsmännen inte vill eller förmår agera enligt den politiska 

regleringen vilket ur demokratisk synvinkel inte är godtagbart. Lundquist skriver att 

”Mycket energi har därför ägnats frågan om hur man ska åstadkomma en förvaltning 

som är instrumentell i förhållande till den politiska styrningen”.81 Den andra tolkningen 

från ovan återgivna blockcitat kan vi enligt Lundquist bortse från eftersom det i sig är 

fullständigt felaktigt. En förvaltning kan inte vara så instrumentell i sin verksamhet och 

regleringen så precis att tolkningsutrymmet och det politiska försvinner. Detta håller 

jag med om utifrån mina teoretiska utgångspunkter. Det finns alltid utrymme för 

tolkningar som i sig alltid kommer att vara politiska. Detta blir även som Lundquist 

poängterar ännu mera tydligt då förvaltningsmyndigheterna idag medvetet styrs med 
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en mål- och ramstyrning. En anledning till denna styrningsprincip är att de anställdas 

kompetens skall nyttjas i största möjliga mån, det som skulle kunna kallas 

”expertvälde”. ”Resultatet är att förvaltningen har ett mycket stort inflytande över 

utformningen av det som i praktiken blir den offentliga politiken” skriver Lundquist 

diplomatiskt.82   

RAÄ hänvisar ändå ideligen till regeringen och diverse propositioner och SOU-

rapporter vilket gör att även om de skulle kunna framställa sig som väldigt autonoma, 

så görs det inte. Tvärtom låter de texterna i hög grad styras av staten och statspolitiken 

i omvärldsanalyserna. Önskvärt är dock att ämbetet i högre utsträckning presenterar 

vad de själva anser. Om argumenten för kulturarvet som en demokratisk, medborgerlig 

angelägenhet skall tas på allvar, måste insynen och deltagandet i 

kulturarvsinstitutionernas ställningstaganden och positioneringar bli mer formaliserat 

tydliggjorda. RAÄ måste präglas av öppenhet, tydlighet, samhällsintresse och 

tillmötesgående på riktigt.  

Summering: kulturarvets mening  
Diskussion om kulturarvets mening kopplades här samman med en diskussion om 

huruvida konsten och kulturen har ett värde i sig eller om det i huvudsak är ett medel 

att uppnå andra samhällsvärden som av samtiden uppfattas som åtråvärda. Det 

sistnämnda är den huvudsakliga linjen i mitt material. Dessa begrepp kan ses som det 

som kulturarvet ekvivaleras med i mitt material, varifrån kulturarvsdiskursen får sin 

mening och legitimitet:  

 
Samtidigt påpekas understundom att kulturella verksamheter bör betraktas som viktiga 

i sig vilket skapar en viss ambivalens. Vidare har det under denna överrubrik 
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diskuterats hur man kan se på svenska myndigheters autonoma ställning, kopplat till 

begreppet ministerstyre kontra expertvälde, vilket leder fram till frågan vem RAÄ 

företräder. Denna fråga är fortsatt intressant. Inom demokratiforskningen brukar frågan 

om vilka som ingår i ”demos” och hur man ska hantera medborgarskapsfrågan vara ett 

återkommande spörsmål. Dahl ger mig frågorna: Vilka människor har rätt att kräva att 

räknas in i demos? Och är det någonsin moraliskt accepterat att kontrollen går demos 

förlorad?83 Ett ”expertvälde” inom RAÄ kan i dessa termer sägas göra att demos förlorar 

kontrollen över en offentlig verksamhet. Den första frågan kan relateras till den 

kommande diskussionen om identitet. Vilka kan sägas ingå i det svenska kulturarvet? 

Och hur ska vi definiera svensk kultur? Vad är svenskhet?  

Vems är kulturarvet?  
Den institutionaliserade makten vilar ofta på en essentialisering, segregering och 

hierarkisering vilket innebär att grupper skiljs åt och uppfattas olika samt inordnas 

hierarkiskt utifrån vissa kriterier. Dessa processer baseras på tankar kring normalitet 

och avvikelse och resulterar även i en stigmatiseringsprocess. Det är mot denna 

bakgrund min diskussion om vems kulturarv vi för vidare tar avstamp. Denna fråga 

handlar i grund och botten om förhållandet mellan medborgarskap och kultur och kan 

i andra termer sägas handla om majoritetskultur kontra minoritetskultur och hur dessa 

behandlas och avgränsas inom kulturarvsområdet. I kulturpropositionen 1996/97 går 

det att läsa: 

 

Det är få kulturinstitutioner som lämnar plats för och lyckas synliggöra den mångfald 

av kulturarv och uttryck som idag finns samlad i landet. Invandrande kulturarbetare 

har svårt att hävda sig i det svenska kulturlivet. Regeringens avsikt att utreda 

organisationsform och verksamhetsinriktning för etablering av ett Världskulturhus på 

Södra Teatern i Stockholm från och med Kulturåret 1998 är ett initiativ som skall ge 

invandrarkulturen en egen arena [min kursivering].84  

I detta citat kan man utläsa att det finns en föreställning om den svenska nationella 

kulturen och det svenska kulturarvet som en distinkt enhet som skiljer sig från 

”invandrarkulturen”, som dessutom formuleras i singular (!). Att den svenska kulturen 

betraktas som norm kan också utläsas genom att invandrarkulturen ska företrädas på 

en särskild plats och utmanar därmed inte föreställningen om den ”svenska kulturen” 

eller dess hegemoniska ställning på de redan befintliga arenorna för kultur. Detta citat 

kan således tydligt visa på hur de ovan beskrivna segregerings- och 

hierarkiseringsprocesserna kan se ut inom den svenska kulturpolitikens retorik.  

Studier om identitet har på senare tid blivit allt vanligare, vilket till viss del hör 

samman med att man börjat förstå identitetsfenomen som något med högst påtagliga 
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konsekvenser. Folkmordet i Rwanda är ett fruktansvärt exempel på vad konstruktionen 

av nationalstaten och en – i grunden föreställd – etnisk och nationell identifikation i 

värsta fall kan resultera i. Exemplet Rwanda visar också på hur den europeiska 

koloniseringens gränsdragningar och föreställningar än idag har betydelse. Att studera 

hur identiteter diskursivt representeras och förstå vilken sprängkraft det har är därför 

av yttersta vikt. Diskriminering och marginalisering och osynliggörande av grupper och 

levnadssätt har betydelse. Detta stycke kommer på detta sätt att beskriva hur talet om 

detta ser ut i de texter jag analyserar, vilket kommer att göras utifrån frågor som; 

framställs ett kulturarv som typiskt svenskt och ett annat som tillhörande ”de andra”. 

Till hjälp har jag de teoretiska tankarna kring subjektpositioner, identitet och 

intersektionalitet som presenterades i samband med diskursanalysen samt de tankar 

om nationen som diskurs från den teoretiska referensramen.  

Svenskhet  
Stefan Bohamn menar att användandet av det förflutna i syfte att skapa en specifik 

nationell historia och för att stärka den nationella identiteten varit en av de mest 

påtagligt politiska användningen av det förflutna. Bohman menar vidare att detta 

lyckats till den grad att det blivit en så integrerad del av forskning, undervisning och 

kulturarvsinstitutioner att det normaliserats och naturaliserats till den självklara och 

objektiva historien.85 En viktig fråga här är dock vad som åsyftas med det svenska, och 

framförallt för att återkoppla till den teoretiska referensramen om det definieras enligt 

en ”tysk” eller ”fransk” nationalismmodell.  

I propositionen Kulturpolitik framförs att ”Vårt kulturarv kan inte begränsas till 

enbart det som skapats av människor som levt inom Sveriges gränser. Import och 

impulser från andra länder och världsdelar har alltid påverkat och format det vi kallar 

’svenskt’.”86 Hos RAÄ finns samma synsätt vilket märks i formuleringar som denna: 

”Samhällsutvecklingen är och har alltid varit mångkulturell, interaktiv och ständigt 

stadd i förändring – det visar inte minst den svenska historien.”87 Detta överensstämmer 

också med Hylland Eriksens tankegång om det norska kulturarvet, att det som 

nationalismen tillskrev som typiskt norskt i många fall tydligt konstruerades. RAÄ för 

på samma sätt fram en kritisk syn på kulturarv och svenskhet: ”Hellre än att se 

föreställningen om det svenska kulturarvet som ett avtryck av något allomfattande eller 

’sant’ bör man se det ett resultat av ett urval, där olika fenomen fogats samman till en 

bild av vad ’svenskhet’ egentligen innebär. Kulturarv är i sig en konstruktion som 

skapar olika praktiker.”88 RAÄ poängterar också att det svenska samhället alltid varit 

heterogent och mångfaldigt, och att det inte bör förstås som något som är specifikt för 
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vår samtid.89 Däremot medges att det tidigare framställts en svensk kultur som något 

distinkt och enhetligt i nationalromantisk anda. Denna syn anses dock vara helt 

överspelad och idag uppfattas och utgår ämbetet istället från ett mångfaldsperspektiv: 

 

Arbetet med kulturarv och historia i Sverige har under många hundra år utgått ifrån 

strävan att bidra till en stor gemensam berättelse om nationens historia. 

Målsättningen att forma en homogen historia som berättar om nationen har dikterat 

villkoren vad gäller vilka frågor som ställts till historien, vem som fått delge sina 

berättelser och vilka kulturarv som valts ut och lyfts fram.90 

Svensk, Sverige och andra närliggande ord används främst i mitt material för att på 

detta sätt dekonstruera den tidigare, enligt ämbetet, rådande ”tyska” 

medborgaruppfattningen samt för att syfta på Sverige som den politiska och 

förvaltningsmässiga enhet deras arbete tidigare utgått från. Svenskar representeras 

också i samband med tal om mångfald och/eller mångkulturalism och ”de andra” 

uppfattas sålunda som en del av det nya Sverige, och sin svenska i samma utsträckning 

som andra. Den ”franska” synen är alltså dominerande i texterna. Även denna syn på 

medborgarskap och identitet är dock essentialistisk emellanåt på det sättet att kultur 

och annorlundahet uppfattas som något stabilt som man ”har”, och inte som en 

diskursiv och performativ process som ständigt görs och reproduceras eller utmanas 

och undergrävs. 

Mångfaldsobligatoriet   
Mångfald har de senare åren starkt lyfts fram på den politiska dagordningen och 

offentliga retoriken och blivit ett allmänt samhälleligt mål. Även företag och 

organisationer ska idag ha en mångfaldspolicy. Diskussionen om mångfald förs på 

många nivåer och i många olika sammanhang. I detta är RAÄ och 

kulturarvsinstitutionerna en del. Regeringen har i regleringsbreven påpekat att 

mångfaldsperspektivet måste integreras i verksamheten, och en rad projekt med 

intension att se över RAÄ:s kulturarvssyn ur ett mångfaldsperspektiv inleddes under 

1990-talet. Regeringen har även i stor skala utnämnt 2006 till ett Mångkulturår och till 

detta bjudit in en mängd myndigheter och organisationer att delta, däribland RAÄ, 

kulturrådet och länsstyrelserna. Arbetet med mångfald och mångkultur är alltså 

allestädes närvarande och i fokus i många sammanhang just nu.  

Redaktörerna till antologin Olikhetens paradigm, Paulina de los Reyes och Lena 

Martinsson, skriver att talet om mångfald förändrade den gängse synen på olikhet från 

något avvikande och negativt till en förståelse där olikhet istället kom att betraktas som 

positivt och eftersträvansvärt, liksom som en tillgång för såväl individen som samhället. 

Olikhet inom vad som kan kallas mångfaldsdiskursen betraktas, enligt de los Reyes 
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och Martinsson, som en egenskap som bör bejakas och som ses som en förutsättning 

för den samhälleliga nyttan och tillväxten. Olikhet ses vidare som individuella 

egenskaper som delas kollektivt; det vill säga någonting som alla har men som 

samtidigt gör oss unika som individer. Till exempel kön och klass gör oss därför både 

lika och olika. Likhet såväl som olikhet blir dock med denna förståelse någonting 

människor ”har” och att bejaka sin etniska tillhörighet blir därmed att ”våga vara sig 

själv”.91 Författarna menar att detta sätt att förstå olikhet väcker många frågor 

beträffande relationen mellan mänskliga variationer och socialt skapad ojämlikhet. De 

olikheter som mångfaldsretoriken oftast talar om (kön, etnicitet, klass) är inte i första 

hand variationer mellan individer utan sociala relationer av över- och underordning. 

Bokens författare menar därför att man istället måste sätta in dessa olikheter i relation 

till maktstrukturer och normaliseringsprocesser som naturaliserar och ger stabilitet åt 

en hierarkisk ordning.92 Mångfaldsretoriken sägs härigenom sakna kritisk udd och 

maktperspektiv. ”Uppfattningar om olikhet tycks därtill alltid relatera till en osynlig 

hierarki. All olikhet är inte (lika) bra och värd att bejakas.” skriver de los Reyes och 

Martinsson.93 Författarna förespråkar ett intersektionellt tänkande såsom jag 

presenterade begreppet i teori- och metodavsnittet. Men hur ser mångfaldsretoriken ut 

i texterna från RAÄ? 

RAÄ skriver att mångfaldsperspektivet för dem innebär att inta ett analytiskt och 

kritiskt förhållningssätt till historieskrivningen och den verksamhet som de ansvarar 

för. Detta innebär vidare att ”kulturmiljöarbetet behöver innefatta klass, genus, 

generation, etnicitet och andra epitet som människor använder för att definiera 

identitet och grupptillhörighet. Detta hjälper oss att ställa de svåra frågorna kring vårt 

samhälle. Förhållningssättet hjälper oss också att inte vara konfliktundvikande och 

ensidiga i historieskrivningen.”94 Vidare går att läsa: 

En och samma person tillhör flera olika grupper och är en del av flera olika kulturer. 

Vilken tillhörighet som är viktigast för den enskilde varierar beroende på situation 

och sammanhang. När vi skriver ’kulturarvet’ i bestämd form innefattar det många 

kulturarv. För att undvika att konstruera grupper och förse dem med en entydig 

identitet har vi valt att använda begreppet ”mångfald” som ett samlingsbegrepp som 

omfattar mycket mer än etnisk, språklig och religiös tillhörighet. Den kulturella 

mångfalden och identiteten omfattar också exempelvis genus, generation, klass, 

sexuell läggning och funktionshinder.95  

Framställningen av mångfald som begrepp och perspektiv verkar sålunda skilja sig från 

den enligt de los Reyes och Martinssons gängse mångfaldsdiskursens innehåll. Här 
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poängteras att individer tillhör flera kulturarv och att identiteter inte är entydiga. Ett 

resonemang som liknar det diskursteoretiska talet om subjektpositioner och ett 

intersektionellt angreppssätt. Detta till trots skrivs att i det mångkulturella samhället 

ökar ”behovet av kunskap om det ’egna’ kulturarvet för att känna trygghet och 

kulturell identitet i en föränderlig värld”96 liksom att: 

[…] behovet av identitet och trygghet i det egna språket, religionen och de kulturella 

traditionerna – känslan för de egna rötterna stärks. Men med ökad kunskap, 

medvetenhet om och trygghet i den egna kulturen ökar också förutsättningarna för 

en större öppenhet och förståelse även för andras kulturer. Det ligger därför i 

kulturmiljösektorns intresse att uppmuntra bevarandet av och engagemanget för den 

’egna’ kulturen som man identifierar sig med, såväl hos gamla som nya svenskar.97  

Här låter tongångarna och de bakomliggande teoretiska premisserna om subjekt och 

identitet annorlunda, och de los Reyes och Martinssons tal, om att mångfalsdiskursen 

framställer kultur och identitet som något man ”har” och som är stabilt över tid och 

rum, känns igen. Även om ”egna” skrivs med citationstecken i citatet tycker jag mig se 

ett visst essentialiserande särartstänkande drag som går på tvärs mot det resonemang 

som beskrevs innan. de los Reyes och Martinsson menar att: ”Särartstänkandet 

påverkar inte bara vår uppfattning om hur världen är konstruerad utan också våra 

möjligheter att förstå vad för slags relationer som finns mellan dess olika 

beståndsdelar.”98 Vid särartstänkande uppkommer en hierarki och ojämlik fördelning av 

materiella och symboliska resurser.  

Summering: vems kulturarv? 
Denna del i uppsatsen har behandlat identitet och hur identiteter inom Sveriges 

gränser beskrivs i de analyserade texterna. Vad är svenskhet, enligt vilka kriterier 

förstås svenskhet? Rubriken ”Vems kulturarv” vittnar det maktperspektiv jag anlägger. 

Svenskheten framkommer främst i ett dekonstruerande syfte för att visa på hur den 

tidigare enhetliga framställningen av det svenska kulturarvet bör ses som en 

konstruktion sprungen ur den tidens nationalistiska och nationalromantiska syn. Detta 

enhetsprojekt förutsätts nu helt vara borta till förmån för det mångfaldiga eller 

mångkulturella projektet, vilket blivit en så stark norm inom svensk politik att jag döpt 

rubriken till ”Mångfaldsobligatoriet”.     

de los Reyes och Martinsson menar i Olikhetens paradigm att mångfaldsdiskursen 

karakteriseras av ett essentialiserande drag och avsaknad av maktperspektiv, vilket jag 

undersökt. Mångfald i de texter jag analyserar förstås emellertid företrädesvis i enligt 

med ett socialkonstruktionistiskt och intersektionellt perspektiv, men under 

mångfaldsbegreppet som rubricering. Detta bör troligen ses i ljuset av de politiska 
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direktiv och anvisningar om att använda just ett mångfaldsperspektiv i verksamheten. 

Samtidigt framställs mångfald och identiteter stundvis just såsom de los Reyes och 

Martinsson säger. Mångfaldsbegreppet tycks därmed närmast vara en flytande 

signifikant i mitt material.  

Utmanande gruppbildningsprocesser 
Om kulturarvsinstitutionerna traditionellt gestaltat ett homogent, nationellt arv har 

denna alltså förståelse idag dekonstruerats genom mångfalds- och 

mångkulturbegreppen. En annan påtaglig företeelse i mitt material är hur talet om 

kulturarvet representeras på andra nivåer än det (mångfaldigt) nationella. Att beakta 

detta kan motiveras med att när man analyserar en nationell diskurs är det lägligt att 

också uppmärksamma andra gruppbildningsprocesser som bygger på andra sätt att 

förstå och indela världen.99 Hur samspelar talet om kulturarv med fenomen som 

globalisering, EU-projektet och regionalisering? Och hur kan RAÄ som en nationell 

kulturarvsförvaltning hantera de samhällsförändringar som EU inneburit? Vad blir 

konsekvensen för en förvaltning som i någon mening fortfarande har i uppdrag att 

representera en nationell identitet och som traditionellt gjort det genom hänvisningar 

till tankar om en gemensam svensk historia? Det ska detta avsnitt utröna.  

Regional identitet 
Det är tydligt i mitt material att en regionaliseringsprocess anses ha stor påverkan på 

kulturarvsinstitutionerna. RAÄ utmålar till och med denna samhällsförändring som en 

av fyra samhällstendenser som har allra störst betydelse i omvärldsanalysen, 2002.100 I 

detta sammanhang påtalas att den svenska kulturarvsförvaltningen i nuläget inte är 

organiserad för en decentraliserad, regional samhällsstruktur och att den offentliga 

förvaltningen i och med detta måste anpassas till vad de uppfattar som dagens 

verklighet. ”En ny regional struktur och ändrade relationer mellan statlig, regional och 

kommunal nivå ställer krav på att även kulturmiljövårdens arbetsformer förändras och 

tar hänsyn till regionala förutsättningar.”101 RAÄ skriver att de vill vara en positiv kraft i 

regionaliseringen och diskuterar potentialen för kulturarvsverksamheter i processen; 

inte minst kommersiellt menas att svenska regioner förutsätts kunna använda sig av 

kulturarvet. Kulturarvsturismen förutspås öka i betydelse och bli viktig för att locka till 

sig såväl turister som bofasta invånare och därmed bli viktigt en ekonomisk faktor för 

regional tillväxt. Formuleringen om kommersialismens negativa verkningar från 1974 

års kulturpolitik verkar till sist ha förlorat i betydelse. Regional särart bör rentutav 

lanseras som ett varumärke menar RAÄ. I samband med detta framförs att: 

”Kulturarvets betydelse som lokaliseringsfaktor kommer sannolikt att öka och den 
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kulturella identiteten kan få direkt eller indirekt betydelse för 

näringslivsutvecklingen.”102  

Människor poneras också konsumera denna särart och därmed genom aktiva 

handlingar främja den regionala identiteten. I detta arbete lyfts länsmuseer och 

kommuner fram som viktiga aktörer som med den förutsedda framtida 

kulturarvsförvaltningsstrukturen måste ta ett större ansvar och hävda kulturarvets 

betydelse för att inte riskera en marginalisering av kulturarvsområdet. I talet om 

regioner används stundvis en statisk och aningen determinerande syn på identitet och 

historiens betydelse för samtiden. De skriver ”Skillnader i ’entreprenörsanda’ och 

företagssamhet mellan olika områden kan exempelvis studeras ur ett historiskt 

perspektiv för att bättre förstå lokala och regionala förutsättningar för olika 

verksamheter.”103  

RAÄ menar vidare att regionaliseringen av kulturarvsförvaltningen måste medföra att 

kompetens på området följer med ned i leden. Som det ser ut idag, framför ämbetet, är 

kommunernas och regionernas kompetens högst ojämn och ofta bristfällig. Ett förslag 

som framförs för att möta detta är att det skapa olika poolsystem och nätverk för att ta 

tillvara den expertkunskap som finns på central nivå:  

Såsom central myndighet har RAÄ en överblick och helhetsbild som de regionala 

aktörerna saknar. De flesta regionerna arbetar med liknande uppdrag och projekt, 

men saknar ofta inblick i hur man hanterar dessa frågor i andra delar av landet. RAÄ 

bör utveckla sin roll som ’spindel i nätet’ och nätverksbyggare för att förmedla 

kunskap, erfarenheter och ’goda exempel’ som kan stärka kulturarvets ställning i den 

regionala utvecklingen.104 

I samband med detta diskuteras också behovet av mer flexibla och tillfälliga 

arbetsformer, och ett problem med dagens system ses följaktligen som bottnat i dagens 

organisationsstruktur. Denna syn och problemlösarstrategi känns igen från 

samhällsdebatten överlag där projekt och tillfälliga organisationer blivit högsta mode. 

Slutligen menar RAÄ att decentraliseringen och regionaliseringen hör samman med att 

inflytande och ansvar även flyttas uppåt, inte minst till EU-nivå: 

Genom främst eu-medlemskapet har den regionala nivån hamnat i fokus för 

diskussioner om struktur och uppgiftsfördelning. Detta gäller inte bara i Sverige utan 

även i fl era andra medlemsländer. Vikten av regionalt inflytande och regional 

variation uppmärksammas allt mer. På den regionala förvaltningsnivån händer det en 

hel för närvarande.105 

Detta måste således också diskuteras och hur RAÄ menar att kulturarvsfrågorna 

påverkas av EU, internationalisering och globalisering.   
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EUropeisering 
RAÄ menar att kulturarvsfrågorna alltjämt är till största del är en nationell fråga, men 

uttrycker samtidigt att EU genom direktiv och förordningar till viss del påverkar 

verksamhetens villkor och förutsättningar. RAÄ skriver exempelvis att: 

Inom byggnadsvård och konservering finns det ämnen och arbetsmetoder som är 

ifrågasatta ur miljö- och hälsosynpunkt. Inom EU vill man bl.a. genom de s.k. 

Byggproduktdirektivet och Biociddirektivet förbjuda ämnen som till exempel ingår i 

tjära, blymönja och rödfärg. Dessa material har mångårig tradition och/eller en 

dokumenterat god bevarandefunktion. Kulturmiljövårdens önskan är att i kunna 

erhålla dispens från lagstiftningen för att kunna säkerställa vissa kulturhistoriska 

värden. Ett aktuellt exempel är tjära som har fått en tillfällig dispens fram till 2006.106 

Här ser vi dessutom, för att glida ifrån huvudspåret i detta stycke, hur RAÄ lutar sig 

mot att försvara den traditionella bevarandeaspekten när de ställs mot andra direktiv 

som hållbar utveckling. Denna ståndpunkt försvaras med att de utsläpp som 

kulturarvsinstitutionerna står för är så förhållandevis små att bevarandevärdet måste 

sägas överstiga de miljömässiga vinsterna. Utöver denna passus talar RAÄ emellertid 

förvånansvärt lite om EU och andra internationella eller globala frågor. Kanske kan 

man tolka detta som att den nationella diskursen och världsordningen trots allt är totalt 

dominerande. 

I kontrast mot RAÄ:s modesta tal om EU i kulturarvssammanhang skriver Chris 

Shore. Han framför i Building Europe – The Cultural Politics of European Integration 

att EU:s största spörsmål idag inte rör det politiska samarbetet utan hur en europeisk 

identitet och kultur ska utvecklas med syfte att bredda den europeiska integrationen till 

en ”psykologisk nivå” och därigenom legitimera det politiska och ekonomiska 

samarbetet.107 En identitetsskapande process är beroende av två frågor, nämligen vad 

identiteten är samt vilka som inkluderas i gemenskapen. Med andra ord vad gruppen 

eller identiteten består av samt vilka som inkluderas och exkluderas. Liksom den 

tidigare diskussionen om demos är EU:s största problem, enligt Shore, att de till stor 

del saknar ett demos.108 Shore skriver att: ”the task confronting the Commission, to coin 

its own phrase, is how to transform this ‘technocrats’ Europe’ into a popular ‘people’s 

Europe’.”109 I denna omvandling förstås alltså, enligt Shore, kultur och kulturarv vara ett 

viktigt instrument. Den identitet som konstrueras inom EU ska, enligt Shore, präglas av 

den pluralistiska devisen “unity in diversity”. Shore är kritisk och skriver:  

[...] how does anyone celebrate Euorpe’s cultural diversity and at the same time 

’bringing the common cultural hertitage to the fore’? And whose definition of that 

‘common cultural heritage’ prevails? […] If national diversity is celebrated, it is 
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always within the context that emphasises the way these national specificities fit into 

the overall European picture. Thus, as a recent EU pamphlet describes it: ‘the city of 

Venice, the paintings of Rembrandt, the music of Beethoven or the plays of 

Shakspeare are an integral part of common cultural heritage and are regarded as 

common property by citizens of Europe’ (Borchardt, 1995: 73). National cultural 

icons are thus appropriated, re-interpreted and offered up as indices of a unitary 

‘European’ history. This strategy is what Alonson (1998) calls ‘departicularization’ – 

which once again is a tactic well documented in studies of nation-state-formation 

(Foster 1991: 242).110      

Detta kritiska resonemang liknar de los Reyes och Martinssons granskning av 

mångfaldsdiskursen i det avseendet att alla olikheter hyllas, synliggörs och får plats i 

mångfalden. Vems definition av det gemensamma tar överhanden och enligt vilka 

premisser görs detta? Slutligen kan man också ställa sig frågan varför den europeiska 

identiteten överhuvudtaget ska konstrueras utifrån ett bakåtblickande, som innebär 

omtolkningar och anpassningar av det här slaget. Kanske borde också denna fråga 

ställas till den svenska identitetskonstruktionen. Grundberg hänvisar till Oliver 

Schmidke som framfört att den europeiska identiteten istället borde grundas i visioner 

om nuet och framtiden, samt genom legitimeringsarbete av de europeiska 

institutionerna – det vill säga med fokus på medborgarskapet och det politiska (fransk 

nationalism) och inte på bakåtblickande kulturhistoriska tankar om gemenskap (tysk 

nationalism).111          

Summering: utmanande gruppbildningsprocesser  
I detta stycke har vi diskuterat hur gruppbildningsprocesser vid sidan av den nationella 

förstås av RAÄ. Vi har kunnat se hur regionaliseringen uppfattas som en reell och 

viktig samhällsförändring, som uppfattas som positiv men som kräver ett nytt tänkande 

och en ny förvaltningsstruktur i Sverige. Den regionala särarten framställs som något 

som bör framhävas och det är sålunda politiskt korrekt att på ett närmast 

essentialiserande sätt hävda regional särart. Detta skulle, som jag uppfattar det, vara 

omöjligt med det nationella kulturarvet. Grupprocesser och identitetskonstruktionen på 

europeisk nivå tas inte upp på alls samma sätt som regionaliseringen i materialet, vilket 

jag tolkar som att det nationella tänket trots allt är dominerande. Författare som Shore 

som uppmärksammar konstruktionen av ett framväxande europeiskt kulturarv framför 

att denna präglas av en mångfaldsdiskurs, likt den svenska diskussionen. Slutligen 

framhålls att EU inte borde skapa en kulturell identitet grundat i bakåtblickande och 

historievältrande, utan genom hänvisning till det gemensamma politiska projektet och 

den gemensamma framtiden. Detta i enlighet med en fransk medborgarskapsmodell 

som inte i samma utsträckning exkluderar. Frågan som återstår är emellertid på vilka 

grunder kulturarv överhuvudtaget, någonsin legitimt kan skapas.  
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Slutdiskussion  
Kulturarv är i sin definition ett urval och en tolkning av det förgångna, och sålunda 

inte samma sak som historien. Det är som jag uppfattar det inte heller kulturarvets 

uppgift att låtsas som något annat. Det är inte ”sanningen” som ger fältet dess funktion 

eller betydelse. Detta förhållande gör emellertid att kulturarvet – såsom det 

institutionaliserade och offentligt synliggjorda arvet som denna uppsats i huvudsak 

fokuserar på – måste sättas in i en samhällelig och politisk kontext för att kunna förstås 

och analyseras på ett bra sätt. Att hänvisa och relatera till det nationella projektet samt 

de utmanande diskurser och gruppbildningsprocesser är ett sätt att rama in RAÄ:s 

kulturarvs- och identitetsproduktion. Den syn som presenterats i denna uppsats har 

också poängterat att kulturarvet alltid hänvisat till ett ”vi” och att kulturarvet därigenom 

aldrig är en universell verksamhet som syftar till att förstå människan som samhälls- 

och kulturvarelse på ett allmänt plan. Detta betyder i sin tur att det alltid finns ett visst 

mått av exkludering, de och det som inte inkluderas. Utifrån detta resonemang skulle 

man kanske till och med skulle kunna hävda att kulturarvets uppgift är att 

uppmärksamma specifika gruppers kulturella ”särdrag”.   

Samtidigt är en kulturnationalistisk konstruktion mer eller mindre omöjlig idag med 

dess krav på tydliga, distinkta gränser och kulturella homogenitet. En nationell 

identitetspolitik som ska formulera ett politiskt ”vi” i nationell bemärkelse måste idag 

kunna inkludera ”alla” vilket försöker göras med begrepp som mångfald och 

mångkulturalism liksom regional identitet som fortfarande som möjligt att representera 

utan större generaliseringar.  

Det jag, med utgångspunkt i mina teoretiska utgångspunkter, oroar mig över i detta 

sammanhang är att en sådan särartspraktik ofta präglas av essentialisering, segregering 

och hierarkisering: det vill säga att grupperna representeras som väsenskilda från 

varandra samt att grupperna inordnas i en hierarki. Dominerande tankar om normalitet 

och avvikelse spelar in och det är här vi måste vara kritiska. Att bli representerad är 

inte heller samma sak som att bli representerad på ett sätt som uppfattas som rättvist 

och nyanserat. Det är delvis utifrån dessa tankar jag menar att det är viktigt att 

diskutera vems kulturarv vi för vidare samt hur och av vem detta görs.     

Att granska det institutionaliserade kulturarvet är dessutom relevant för att det vi, 

och framförallt RAÄ och andra i maktpositioner, framställer och talar om som kulturarv 

i hög utsträckning påverkar våra föreställningar och uppfattningar om oss själva och 

vår omvärld, liksom vår syn på nutid, dåtid och framtid samt att detta får konsekvenser 

för hur vi handlar. Detta i enlighet med Vivien Burrs tredje socialkonstruktionistiska 

punkt om att kunskap frambringas och bekräftas i social interaktion, och den fjärde 

punkten som betonar sambandet mellan kunskap och social handling. I en bestämd 

världsbild, vad gäller exempelvis kulturarvet, blir vissa sätt att handla och se på saker 
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och ting naturliga och normala medan annat uppfattas som otänkbart. Olika 

framställningar av världen leder således till olika sätt att handla vilket gör att sociala 

konstruktioner får konkreta, reella konsekvenser.112  

Historia och kulturarv är vidare något som används och som därmed kan få stora, 

och stundom ödesdigra konsekvenser.113 Måste kulturarvets verksamhet urskilja särdrag 

bör det således göras med stor eftertänksamhet och aktsamhet så att dominerande 

maktförhållanden inte oreflekterat reproduceras och cementeras! Jag menar att det är 

möjligt att tala om exempelvis storstadskvinnors kulturarv från förra sekelskiftet utan 

att göra det i essentialiserande termer. Jag hävdar alltså att det är fullt tänkbart att utgå 

från en konstruktionistisk och intersektionell ansats i synen på kultur och identitet i 

kulturarvsproduktionen. För att återkoppla till exemplet ovan kan man alltså precisera 

hur just villkoren och förutsättningar för kvinnor påverkas av omgivningens, som i 

detta fall är en storstad, samt ett klassperspektiv som gör det möjligt att differentiera 

situationen mellan industrins och överklassens kvinnor.  

Från enhetsdiskurs till mångfaldsdiskurs 
Utifrån den explicita framställning som finns i mitt material kan man säga att RAÄ på 

senare år övergått till en mångfaldsdiskurs från den traditionella syn som tidigare 

präglat ämbetet liksom kulturarvsfältet överlag. Detta skrivs också uttryckligen: 

Det politiska arbetet för jämlikhet och demokrati har numera en tydlig utgångspunkt 

i mångfaldsperspektivet. Institutionella satsningar som Mångkulturellt centrum i 

Botkyrka, Forum för levande historia, Statens museer för Världskultur samt 

inrättandet av regionala mångkulturkonsulenter är led i denna utveckling. I så motto 

är mångfalds och mångkulturarbetet ett politiskt projekt som i viss mån ersätter ’det 

nationella enhetsprojektet’.114 

RAÄ menar att enhetsprojektet var rådande i hela det svenska folkhemmet, men att det 

nu övergetts: ”Den länge rådande grundtanken i det svenska folkhemsbygget var, 

något förenklat, att målet om jämlikhet och demokrati kunde uppnås genom 

enhetlighet.”115 Jag vill dock hävda att så inte alltid är fallet. Det finns snarast en 

ambivalens mellan den gamla enhetsdiskursen och den nya mångfaldsdiskursen (som i 

sin tur också är ambivalent i sin identitetssyn). Detta är något som även Pettersson 

menar präglar den svenska kulturarvsförvaltningen. Pettersson skriver att: 

Även om den traditionella syftningen på nation och Folk fortfarande är aktuell i 

kulturpolitiken, har kulturarvet också fått en ny betydelse som vetter mot en kritik 

av den etnocentrism och hegemoni som den traditionella syftningen anspelade på. 

Kulturarv hävdas med andra ord numera med dubbel (och motverkande) ideologisk 

syftning i officiell kulturpolitik, vilket resulterat i en värdemässig schizofreni, där 

                                       
112 Vivien Burr, Social constructionism, (London, 2003) s. 4-5 

 
114 Kulturarv är mångfald!, s. 8   
115 Ibid. s. 8  
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argumentationen uttalat pendlar mellan å ena sidan värdet i det egna och bestående 

och å andra sidan värdet av ”den Andre” och förnyelsen.116            

Jag håller helt och fullt med Pettersson i detta avseende. Mitt material präglas av en 

tvetydighet. Å ena sidan är RAÄ medvetna om att de måste förändra sig själva och sin 

syn på kultur, identitet och kulturarv för att inte återupprepa en eurocentrisk och 

etnonationalistiskt exkluderande uppfattning, men å andra sidan präglas texterna 

stundvis av ett försvar av det gamla samt en rädsla för att överge det som är. Det är 

inte alltid klart vad de verkligen vill. Det jag främst önskar är öppenhet, tydlighet och 

dialog.  

 

Sammanfattning 
Kulturarvet som begrepp är mångfacetterat och tvetydigt och ges ofta olika innebörder. 

Med kulturarv i denna uppsats åsyftas de materiella (objekt, monument, miljöer) och 

immateriella (idéer, traditioner, livsstilar) uttryck en samtid minns och vill minnas av 

det förflutna. Kulturarv är alltså inte samma sak som det förgångna eller förflutna, som 

här står för allt som hänt, utan det samtiden bevarar av detsamma. Detta betyder att 

kulturarvsframställningen per automatik är ”ofullständig” och att utse kulturarv är 

därmed att välja, tolka och skapa och i denna process spelar dominerande perspektiv 

och tankesätt in. Det finns inte heller något allmänt kulturarv för alla, utan termen 

relaterar alltid till en viss grupps kulturarv och kulturarvsprocessen handlar därför 

alltid om identitet. Ett ”vi” som påminns genom dess kulturella arv. Det ”vi” som 

vanligtvis avses när det talas om kulturarv i offentliga sammanhang är nationella 

kulturarv, i Sverige således betecknat ”det svenska kulturarvet”. Men vad innebär det? 

Och vad menas med svensk? 

Kulturarvet som begrepp och verksamhet grundlades i sin moderna form kring 

mitten av 1800-talet parallellt med nationalismen, och den svenska 

kulturarvsförvaltningen med Riksantikvarieämbetet (RAÄ) som huvudaktör, skapades 

följaktligen till stor del för att legitimera och främja den framväxande nationalstaten, 

och det som ansågs vara den svenska nationella identiteten En studie om det svenska 

kulturarvet måste därför förstås i relief mot det nationella paradigmets långvariga 

hegemoniska ställning. Samtidigt kan den nationella tankefiguren inte tas för given; 

andra identitetspositioner representeras idag i de flesta sammanhang och en offentlig 

retorik om mångfald och mångkultur har stigit fram på dagordningen.  

Syftet med uppsatsen är med detta i åtanke att undersöka vilka föreställningar som 

omgärdar kulturarvsbegreppet och med fokus på vems kulturarv som representeras 

och närbesläktade identitetsfrågor om nationalism, svenskhet och 

mångfald/mångkultur inom RAÄ som är den myndighet som ansvarar för 

                                       
116 Richard Pettersson, s. 158 
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kunskapsuppbyggnaden av kulturarv i Sverige. Detta görs utifrån förståelsen att det 

institutionaliserade kulturarvet är en återspegling av dominerande perspektiv. Detta i 

enlighet med en socialkonstruktionistisk förståelse som menar att framställningar och 

representationer alltid är grundade i politik och makt. Uppsatsen är en diskursanalys 

av policydokument som RAÄ producerat mellan 2002-2005.  

Analysen är uppdelad i fyra överrubriker: Kulturarvet som begrepp, Kulturarvets 

mening, Vems är kulturarvet samt Utmanande gruppbildningsprocesser. Under 

rubriken Kulturarvet som begrepp konstateras att RAÄ framför en kritisk kulturarvssyn 

där det poängteras att kulturarv är något som skapas och vidmakthålls. De påvisar 

således en medvetenhet om att kulturarvet inte är något som ”finns där ute” utan att 

det konstrueras i ett normativt, historiskt och socialt sammanhang. Med en sådan 

utgångspunkt blir det därför istället nödvändigt att undersöka vad som framställs som 

kulturarvets mening. Här frågar jag mig huruvida konsten och kulturen framställs som 

ett värde i sig eller om det i huvudsak är ett medel att uppnå andra samhällsnyttor 

med. Det sistnämnda är den huvudsakliga linjen i materialet. Kulturarvet anses bidra 

till allehanda nyttor såsom: demokrati, folkhälsa och ”det goda livet”, jämlikhet, 

jämställdhet, rättvisa, integration och hållbar utveckling och det är det som verkar ge 

kulturarvet legitimitet. Samtidigt påpekas emellanåt att kulturella verksamheter bör 

betraktas som viktiga i sig vilket skapar en viss ambivalens i synen på kulturarvets 

mening. Vad gäller demokrati som nytta i kulturarvsammanhang åberopar två 

kolliderande principer i materialet. Å ena sidan betraktas allas kulturarv som lika 

viktiga och alla perspektiv som lika väsentliga, samtidigt som de menar att ett urval 

måste göras. Mångfaldsvisionen och ”urvalsrealiteten” motsätter på så vis varandra och 

leder fram till frågan om vems kulturarv de i slutändan väljer att framställa och 

synliggöra samt enligt vilka premisser detta kulturarv konstrueras. Vems kulturarv 

handlar därigenom om identitet och olika subjektpositioner; förståelsen av svenskhet, 

mångfald och mångkultur analyseras. Svenskheten framkommer i de analyserade 

dokumenten främst i ett dekonstruerande syfte, för att visa på den tidigare enhetliga 

framställningen av det svenska kulturarvet och dess bakomliggande nationalistiska och 

nationalromantiska synsätt. Den gamla ”enhetsdiskursen” förutsätts vara ersatt av en 

”mångfaldsdiskurs”. Mångfaldsbegreppet används emellertid aningen oklart i 

materialet. Utmanande gruppbildningsprocesser undersöks hur andra identiteter vid 

sidan av det mångfaldigt svenska framträder i materialet. Där framkommer att 

regionaliseringen uppfattas som en reell och viktig samhällsförändring den svenska 

kulturarvsförvaltningen måste ta hänsyn till. Regional särart framställs också som något 

som bör framhävas och det uppfattas således som korrekt att hävda regional särart på 

ett sätt som vore politiskt omöjligt på nationell nivå idag. Det europeisk identiteten tas 

inte alls upp i samma utsträckning som regionaliseringen i materialet, vilket tolkas som 

att det nationella tänket trots allt är dominerande den dominerande tankefiguren hos 

ämbetet.  
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Slutligen uppmärksammas att kulturarvet alltid hänvisar till ett ”vi” och därigenom 

aldrig är en universell verksamhet, vilket även innebär att det alltid finns ett visst mått 

av exkludering i kulturarvskonstruktionen. Det jag, utifrån mina teoretiska 

utgångspunkter, oroar mig över i detta sammanhang är när denna praktik präglas av 

essentialisering, segregering och hierarkisering. Det är utifrån dessa tankar viktigt att 

diskutera vems kulturarv vi för vidare samt hur och av vem detta görs. Det är ett aldrig 

avslutat arbete. Det jag främst önskar är en större tydlighet och öppenhet vilket skulle 

underlätta en bra dialog och granskning.  
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