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Abstract 
(in English) 

This thesis examines two things, first the relationship between the aid agency Swedish International 

Development Co-operation Agency (Sida)  and the Swedish foundation Cultural Heritage without Borders 

(CHwB) by examine the discourses that occur in the communication between them. The second aim is to 

see what part the two organizations play in the construction of the cultural heritage during the 

reconstruction process after the war in Bosnia and Herzegovina. The material for the survey consisted of 

documents related to project applications such as applications them self’s, decisions and reports. To analyze 

my material, I use Ashworth and Tunbridge's model describing the process behind the construction of 

cultural heritage. To see the relationship between CHwB and Sida, I have used Norman Fairclough's critical 

discourse analysis to visualize the discourses CHwB and Sida operates within and how they are influenced 

by other discourses but also by the social practice. For more than 10 years, Sida is CHwB's main financier 

during the foundation's work with restoration of buildings, development of competence and institution 

building to re-build and strengthen the cultural heritage sector in Bosnia and Herzegovina. The starting 

point is that the relationship between Sida and CHwB was fundamentally uneven because the foundation 

was financially dependent on Sida. The result of the survey shows that, due to its financial advantage, Sida 

completely transformed CHwB during the reviewed time-period. From focusing on working for the 

conservation and protection of cultural heritage, the Foundation's focus is shifting towards focusing on 

working with cultural heritage as a resource for further social and economic development. 
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I. Inledning 
 

Under kriget på Västra Balkan förstördes kyrkor, moskéer, museum, arkiv, bibliotek och andra 

kulturhistoriskt viktiga byggnader och platser systematiskt i ett försök att utplåna sin fiende genom 

att inte endast angripa människorna utan även det som binder dem samman. Det vill säga, deras 

gemensamma identitet, minnen och historiska koppling till platsen. Kulturarvet var en viktig 

måltavla under kriget och blev således en viktig del av återuppbyggnaden när den väpnade 

konflikten upphörde. Kulturarv utan Gränser (hädanefter: KuG) startade sin verksamhet 1995 som 

en respons på den systematiska förstörelsen av kulturarv under kriget på Västra Balkan. Under 

drygt 20 år kom de att arbeta med restaurering av byggnader, kompetensutveckling, 

kapacitetsbyggande och institutionsbyggande inom kulturvård på olika platser i världen, men 

framförallt på Västra Balkan. KuG arbetar med kulturarv som utgångspunkt för biståndsarbete för 

att kunna säkra dess bevarande i krig, konflikter och andra katastrofer. KuGs största finansiella 

bidragsgivare under alla dessa år var Sida. Under drygt 20 år kom Kulturarv utan Gränser att söka 

och få bidrag av Sida för olika biståndsprojekt. Med följande uppsats vill jag se hur relationen 

mellan KuG och Sida såg ut under den undersökta perioden. 

 

Bakgrund 

Konflikten på Balkan  

År 1963 bildades Socialistiska Federativa Republiken Jugoslavien som bestod av delrepublikerna 

Slovenien, Kroatien, Serbien (som har två autonoma provinser Vojvodina och Kosovo), Bosnien 

och Hercegovina, Montenegro samt Makedonien. President blev Josip Broz Tito som kom att leda 

federationen fram till sin död 1980. Efter det blev landet allt mer instabilt och hölls ihop av 

kommunistpartiet och försvarsmakten. När så Sovjetunionens makt över Östeuropa upplöstes 

1989-90 var den politiska instabiliteten ett faktum och 1991 förklarade sig Slovenien och Kroatien 

självständiga. I Serbien kom Slobodan Milošević  till makten 1989 och började driva en väldigt 

nationalistisk politik. Människor med Serbisk etnicitet var spridda i de flesta länderna i republiken 

och i ett försök att hålla den samman angrep den serbdominerade Jugoslaviska folkarmén (JNA) 
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utbrytarerepublikerna1 och på kroatiskt territorium bildade Serberna parastaten Republika Srpska 

Krajina2. Krigen på Västra Balkan skulle från och med nu avlösa varandra under hela 1990-talet 

och in på 2000-talet.  

Bosnien och Hercegovina 

Första flerpartivalet ägde rum i Bosnien och Hercegovina (hädanefter: BiH) 1991 och tre etno-

nationalistiska partier kom till makten som vart och ett representerar de tre etniska folkgrupperna 

som finns i landet bosniaker (muslimer), bosnienserber (ortodoxa) och bosnienkroater (katoliker). 

Serbien uppmanade 1991 bosnienserberna i norra och västra BiH att ansluta sig till Republika 

Srpska Krajina samt försåg dem med vapen. Samma år på hösten drog sig JNA ur Kroatien och 

tågade in i BiH mot staden Dubrovnik. På vägen dit attackerarde och förstörde de staden Ravno 

och många anser att detta var starten på kriget i BiH. För att avgöra BiHs självständighet från 

Jugoslavien hölls ett val i månadsskiftet februari-mars 1992 och en majoritet röstade för 

självständighet. Den tredje mars utropade sig landet självständigt och blev snart därefter erkänt av 

andra stater och medlem i FN i maj samma år. Valet om självständighet uppskattasdes dock inte 

av det serbiska partiet SDS som uppmanade bosnienserberna att inte rösta och med utropandet av 

självständighet så bröt kriget officiellt ut i BiH. Ledaren för SDS Radovan Karadžić ledde bildandet 

av parastaten Republika Srpska med stöd av JNA och paramilitära styrkor från Serbien. På hösten 

1992 kontrollerade bosnienserber över 70% av BiHs territorium och det pågick en etnisk rensning 

i stor skala där både bosniaker och bosnienkroater systematiskt mördades och fördrevs från sina 

hem. De kroatiska styrkorna (HVO) ingick en bräcklig allians med de bosniska regeringstrupperna. 

Denna bröts dock i början av 1993 när kroaterna vände sig mot sina allierade. Orsaken var Vance-

Owens fredsplan3 vilken innehöll ett förslag till att få slut på stridigheterna i BiH genom att landet 

delas upp i ett antal etniskt dominerade kantoner. Med stöd av Kroatien och den kroatiska armen 

försökte nu bosnienkroaterna att tillskansa sig territorium och bildade den kroatiska parastaten 

Herceg-Bosna med Mostar som huvudstad. För att uppnå sitt mål försökte HVO fördriva alla 

bosniaker från kroatiskt kontrollerade områden. I mars 1994 slöt bosnienkroaterna och 

bosniakerna fred genom Washingtonavtalet och Federationen Bosnien och Hercegovina bildades. 

Under 1995 började krigslyckan vända för Serbien och bosnienserberna och med stöd från NATO 

lyckades HVO, bosniska armén och kroatiska armén gemensamt att återta territorier och den 12 

oktober 1995 inleddes ett vapenstillestånd, framförhandlat med USA i spetsen. Den 14 december 

                                                           
1 Ne.se sökord Socialistiska Federativa Republiken Jugoslavien besökt 2017-03-27. 
2 Helena Walasek, Bosnia and the Destruction of Cultural Heritage, (2015) s. 4 
3 Upphovsmän Cyrus Vance representant för FN och Lord David Owen representant för EU vid International 
Conference on the Former Yugoslavia i London 1992. 
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samma år undertecknade de stridande parterna fredsavtalet, det så kallade Daytona avtalet, i Paris 

och kriget var officiellt över.4 BiH delades i två entiteter, Federationen Bosnien och Hercegovina 

som utgörs av muslimska bosniaker och katolska bosnienkroater samt Republika Srpska vars 

befolkning är bosnienserber. Uppdelningen har inte verkat för försoningen utan snarare tvärtom 

och det finns fortfarande starka uppdelningar i landet utefter etniska och religiösa gränser.5 Under 

krigets tre och ett halvt år hade ca 2,2 miljoner människor blivit flyktingar både inom och utanför 

landet och ca 100 000 människor hade dött.6  Kartan visar uppdelningen efter kriget. 

 

Förstörelsen av kulturarv under kriget i Bosnien och Hercegovina 

Viljan att bilda etniskt rena områden var det som drev både bosnienserberna och bosnienkroaterna 

under kriget i BiH. Detta resulterade i att bosniakerna blev hårt angripna. För att utplåna ett folk 

och få dem att lämna ett område räcker det inte att bara döda eller fördriva människorna. Deras 

gemensamma identitet och minnen samt deras fysiska koppling till platsen måste också utplånas. 

Det fick inte finnas några bevis kvar av att det tidigare funnits en muslimsk eller katolsk befolkning 

i området för att kunna omvända och ladda det med symboliska värden som var viktiga för 

bosnienserber. Även fysiska bevis för att dessa tre grupper hade levt fredligt sida vid sida skulle 

suddas bort. I de mindre byarna runt om i BiH var det vanligt innan kriget att en moské, en katolsk 

kyrka och en ortodox låg nästan grannar.7  

CIA, FNs expertkommission och Internationella krigsförbrytartribunalen för det forna Jugoslavien 

slog 1995 fast i en rapport att majoriteten av all etnisk rensning och förstörelse av kulturarv hade 

                                                           
4 Walasek s. 4ff. 
5 Walasek s. 13. 
6 Walasek s. 4ff. 
7 Walasek s. 55. 
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utförts av bosnienserbiska styrkor tillsammans med JNA och serbiska paramilitära grupper. De 

hade framförallt inriktat sig på bosniaker men även bosnienkroater. Bosnienkroaterna och HVO 

hölls även skyldiga för etnisk rensning och förstörelse av kulturarv som framförallt var kopplat till 

bosniakerna men även bosnienserberna. De bosniska regeringsstyrkorna ansågs inte vara skyldiga 

till etnisk rensning men hade brutit mot Genevékonventionen.8  

Attackerna på de ortodoxa bosnienserbiska eller katolska bosnienkroatiska kulturarvet begränsades 

ofta till specifika byggnader till exempel en kyrka. Men i städer vars arkitektur var dominerande 

muslimsk/ottomansk förstördes hela stadskärnor och större sammanhängande komplex. En 

uppskattning gjord av The Commission to Preserve National Monuments of Bosnia-Herzegovina 

ger att av 60 kulturhistoriskt värdefulla stadskärnor blev 49 förstörda eller kraftigt skadade. En av 

dessa städer var Maglaj9 där KuG kom driva sitt första projekt som var återuppbyggnaden av 

stadens moské.10 I det katolska bosnienkroatiska biskopsstiftet Banja Luka fanns innan kriget 91 

katolska kyrkor. Efter kriget var 45 förstörda, 40 skadade och endast 6 helt orörda.11 I staden Banja 

Luka förstörde bosnienserberna 15 moskéer och ottomanska byggnader ca ett år efter 

krigsutbrottet och då utkämpades inga strider i staden överhuvudtaget under krigets gång.12 När 

kriget var över hade de bosnienserbiska styrkorna och deras allierade förstört alla minareter 

förutom en i de områden de ockuperat.13 Författaren Helena Walasak skriver att det är svårt att 

exakt veta hur många kulturhistoriska byggnader, religiösa eller andra, som förstördes under 

krigsåren då det saknas en oberoende allomfattande inventering och utredning.14 Klart är dock att 

många av de byggnader som förstördes inte enbart förstördes utan totalt förintades, framförallt 

moskéer. Rasmassorna schaktades bort och marken jämnades ut så att det inte fanns några spår 

efter den byggnad som en gång legat på platsen. Ibland användes rasmassorna för att täcka över 

massgravar innehållandes muslimska bosniaker.15  

Många av de förstörda byggnaderna låg inte i närheten av fronten och förstördes således inte på 

grund av att de hamnat i skottlinjen. Vanligast var att byggnaderna sprängdes, sattes i brand eller 

en kombination av de bägge. Den serbisk ortodoxa katedralen av Heliga Trefaldighet blev först 

beskjuten, en vecka senare sattes den i brand och resterna blev sedan sprängda med dynamit.16 Det 

                                                           
8 Walasek s. 58. 
9 Walasek s. 43ff. 
10 Sidas arkiv diarienummer SEKA 1990-0625-10. Sida beslutsummer SEKA 328/96.  
11 Walasek s. 29 ff. 
12 Walasek s. 25. 
13 Walasek s. 55. 
14 Walasak s. 43. 
15 Walasek s. 37. 
16 Walasek s. 35 ff. 
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katolska bosnienkroatiska klostret i Plehan besköts först under ca tre månader för att till sist 

sprängas genom att en lastbil med två ton explosiva ämnen kördes rakt in i byggnaden.17 Det var 

inte endast religiösa byggnader som förstördes utan även många institutioner som till exempel 

postkontoret i Sarajevo, Ottomanska provinsarkiv, Hercegovinas arkiv, det nationella biblioteket i 

Sarajevo och  det Orientaliska institutet vars stora samling med manuskript blev förstörd.18 Många 

av dessa var institutioner som på olika sätt hanterade Bosniens gemensamma historia och kulturarv 

vilket gjorde byggnaderna till måltavlor. 

I Daytonavtalet fick kulturavet en ovanligt framträdande roll på grund av den systematiska 

förstörelsen av det under kriget och i annex 8 dikteras hur ett nationellt kulturarv skall utnämnas i 

BiH. Under överseende av UNESCO skulle en kommission bildas vars uppgift var att utse 

nationella monument i de bägge entiteterna. Kommissionen skulle bestå av fem medlemmar, två 

som utses av federationen, en av Republika Srpska och två av Unesco varav en blir ordförande. 

Kriterierna för vad som kan hamna på listan som nationellt monument var  “(…) movable or 

immovable property of great importance to a group of people with common cultural, historic, 

religious or ethnic heritage, such as monuments of architecture, art or history; archaeological sites; 

groups of buildings; as well as cemeteries.”19 

Kulturarv som måltavla  

Kulturarv har många beståndsdelar och kan således attackeras på många olika vis. Det har ofta 

befunnit sig i en utsatt position i länder som drabbats av konflikt eller instabilitet på annat sätt. Det 

symboliska värdet ett föremål eller en byggnad kan vara laddat med är ofta knutet till identitet, 

makt, frihet eller olika trosföreställningar. Skadorna på ett angripet kulturarv blir således inte bara 

de direkt fysiska i form av en sprängd byggnad utan även psykologiska och kan få mer långtgående 

och indirekta effekter.20   

Johan Brosché, Mattias Legnér, Joakim Kreutz och Akram Ijla har i en gemensam artikel, Heritage 

under attack: motives for targeting cultural property during armed conflict, identifierat fyra motiv eller 

drivkrafter som ligger bakom orsaken till att kulturarv blir en måltavla i väpnade konflikter. 

Verkligheten är självklart inte så enkel att det endast är en orsak till varför kulturarv blir attackerat 

utan de fyra motiven är ofta sammanflätade. Tre av orsakerna anser författarna är kopplade till hur 

                                                           
17 Walasek s. 34f. 
18 Walasek s. 44ff. 
19 The General Framework Agreement Annex 8: Agreement on Commission to Preserve National Monuments  
NATO http://www.nato.int/ifor/gfa/gfa-an8.htm  
20 Barakat (2007) s. 28. 
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ett krig utkämpas och syftar till att underlätta för en seger. 21 De tre motiven kallar författarna för 

military-strategic, signalling och economic. Det första kan översättas till militärt strategiskt och 

handlar om att kulturhistoriska byggnader eller områden är placerade så i landskapet att de blir 

viktiga att kontrollera ur en strategisk synvinkel. Rebell eller gerillastyrkor kan även använda 

historiska byggnader som till exempel vapenlager eller baser i tron att regeringsstyrkor drar sig för 

att attackera kulturarv. Moskéer, kyrkor, synagogor och andra samlingsbyggnader blir även ofta 

måltavlor då det är platser där rebeller rekryterar nya anhängare och kan organisera sitt motstånd.22 

Dessutom kan de fungera som skydd för flyktingar.23 Signalling kan vara en del i en militär strategi 

för att visa sin makt inför motståndaren. Det viktiga är inte vad som förstörs eller stjäls utan själva 

handlingen är det symboliskt viktiga, att visa att man besitter kapaciteten att kunna förstöra något 

som betyder mycket för motståndaren. Kulturarvet blir då en enkel måltavla eftersom det ofta är 

dåligt skyddat och dess förstörelse får stort genomslag.24    Det tredje motivet Brosche et al. 

identifierat är det ekonomiska. För att finansiera vapen, soldater med mera ägnar sig beväpnade 

grupper i till exempel Irak, Syrien och Afghanistan åt illegal handel med kulturföremål. Många 

länder har skaffat allt hårdare exportregler gällande kulturföremål så när konflikter uppstår ser 

många samlare och handlare sin chans att utnyttja raserade samhällsystem för att få ut eftertraktade 

objekt. Detta innebär att de inte endast handlar med illegala föremål utan även hjälper till att 

finansiera konfliktens fortlevnad. Krigsdrabbade eller bara fattiga människor som saknar en källa 

till inkomst kan även illegalt gräva upp arkeologiskt material för att sälja 25 Det fjärde motivet 

Brosché et al. har identifierat skiljer sig lite från de ovanstående tre då det inte handlar om hur ett 

krig utkämpas utan om att kulturarvet blir en del av orsaken till varför det utkämpas. Här är det 

inte handling som är det viktiga utan att förstöra viktiga kulturhistoriska byggnader och platser på 

grund av deras symboliska betydelse för en specifik grupp. I väpnade konflikter där orsaken är 

etniska eller religiösa motsättningar blir kulturarvet ett viktigt mål som symbol för identitet. I kriget 

på Balkan som till stor del handlade om makten över och rättigheter till territorier förstördes 

kulturarvet systematiskt. Dels för att visa makt över sin motståndare men religiösa byggnader 

förstördes även för att visa att deras anhängare inte var välkomna tillbaka när de väpnade striderna 

avslutats.26  

                                                           
21 Johan Brosché et al., Heritage under Attack: Motives for Targeting Cultural Property during Armed Conflict,   
(2016) s. 4. 
22 Brosché et al. s. 6. 
23 Nicholas Stanely-Price, The tread of continuity: cultural heritage in post-war recovery (2005) s. 5 
24 Brosché et al. s. 6 ff. 
25 Brosché et al. s. 8. 
26 Brosché et al. s. 5. 
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Återuppbyggnaden av kulturarv efter krig 

När en väpnad konflikt till sist tar slut påbörjas ett mödosamt arbete med att återuppbygga 

samhället. Initialt humanitärt bistånd i form av mat, vatten och sjukvård byts så småningom ut till 

att bli mer långsiktigt bistånd för att bygga bostäder, få en fungerande infrastruktur och återuppliva 

samhället. Mycket bistånd handlar om att fattiga länder och länder som genomgått krig skall få ett 

demokratiskt samhällstyre och en fungerande ekonomi medan kulturen hamnar långt ner på 

prioriteringslistan. Vilket är märkligt då förstörelsen av kulturarv kan ha en väldigt framträdande 

position under själva konflikten. Hur kan det då komma sig att något som är så symboliskt viktigt 

att förstöra inte nödvändigtvis är lika viktigt att återuppbygga?  

Enligt forskaren Nicholas Stanley-Price finns det en rad orsaker. Bland annat att kulturarvet ses 

som ett hinder för att bygga ett nytt modernt samhälle. I jakten på utvecklingen och en önskan om 

att lägga det gamla bakom sig vill man kunna börja om helt från början utan spår efter det 

förgångna. En annan orsak är att det är svårt att kvantifiera och få mätbara resultat på vilken 

påverkan till exempel en återuppbyggd kyrka har på församlingen. Det är lättare att räkna hur 

många människor som kan få sjukvård efter återuppbyggnaden av ett sjukhus. Bristen på utbildade 

professionella inom kulturarvssektorn och svårigheter med att prioritera vad som skall 

återuppbyggas först, vad är viktigast, en kyrka eller ett arkiv, gör också att återuppbyggnaden av 

kulturarvet petas långt ner på listan.27 Det är heller inte säkert att nationella eller lokala åsikter om 

vad som bör återuppbyggas först stämmer överens med hur en internationell prioriteringslista ser 

ut.28   

Kulturarvet har även en inbyggd smalhet som gör det omöjligt att standardisera en 

återuppbyggnadsprocess.  Det finns inte ett allomfattande kulturarv som är lika för alla utan dess 

innehåll varierar mellan olika grupper. Det gör att en metod som skulle fungera för att bygga upp 

kulturarvet i Sverige sannolikt inte skulle fungera precis lika bra i något land. Precis som ekonomiskt 

bistånd för att öka tillväxten måste anpassas till lokala system så måste även återuppbyggnaden av 

kulturarvet ha en lokal förankring. Sultan Barakat skriver att lokalbefolkningen ofta ses som offer 

och passiva mottagare av externt bistånd utan egen bestämmanderätt. En syn som starkt motverkar 

det han beskriver som de två mest basala behoven för återhämtningen hos människor som varit 

utsatta för krig, att återfå eller bekräfta sin identitet och att återta makten över sitt eget liv. 

Standardiserade modeller som inte tar hänsyn till lokala förhållanden eller dessa två behov blir då 

ytterst overksamma. Lokala lösningar har fördelen av att ta tillvara lokala material och kunskaper 

                                                           
27 Stanley-Price s. 6. 
28 Barakat (2007) s. 31. 
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men även att återställa självförtroende, värdighet och tilltron till den lokala kapaciteten.29 Tyvärr är 

det inte så det går till i verkligheten enligt Barakat. Han skriver att tendenserna när det gäller 

återuppbyggnaden efter krig går åt motsatt håll med standardiserade modeller som importeras 

utifrån och helt saknar kopplingar till de lokala förutsättningarna. Vad befolkningen vill bevara eller 

återuppbygga från sitt förflutna kan även skilja sig från vad externa krafter anser bevarandevärt.30 

Och det är oftast dessa externa krafter i form av internationella biståndsorganisationer, Non 

Governmental Organisations (hädanefter: NGOer) och andra som står för de ekonomiska medlen.  

Att återuppbygga ett kulturarv är ingenting som går snabbt. Det är inte bara fysiska byggnader som 

skall restaureras eller återställas utan även de symboliska värdena kopplade till dessa måste tas i 

beaktande. Återuppbyggnaden av kulturhistoriska byggnader måste även bli en del av landets 

återuppbyggnad i stort. Barakat tar ett exempel från Västra Balkan där människor gick utan tak 

över huvudet för att de byggnader som fanns att tillgå var skyddade kulturhistoriska byggnader. En 

bättre lösning hade varit att låta människor bo i byggnaderna och fått hjälp av 

biståndsorganisationer och NGOer att reparera och bevara dem. Han skriver att det är viktigt att 

ha en delad vision och ett integrerat angreppssätt för att göra återuppbyggnaden långsiktig och 

hållbar.31 Ofta överensstämmer inte långsiktighet med hur det politiska och ekonomiska stödet ser 

ut. Kulturarv får ofta en väldigt liten del av tillgängligt ekonomiska bidrag och de är ofta förbundna 

med krav på andra externa bidrag. Vilka i sin tur kommer med krav från finansiärerna och deadlines. 

Viljan att stötta en återuppbyggnad är också som störst precis efter krigsslutet för att sedan avta. 

Detta är helt motsatt med hur behovet ser ut. 

 

Syfte 
När kriget i BiH tagit slut mobiliserade omvärlden bistånd i olika former för att hjälpa landet att 

återhämta sig. Från nödinsatser under och direkt efter kriget så skiftade fokus till att handla om 

återuppbyggnad av bostäder och infrastruktur, hjälpa flyktingar att återvända samt att från grunden 

reformera samhället från att vara en planekonomi till att närma sig ett marknadsekonomiskt 

Västeuropa. Det svenska biståndet förmedlades via Sida. Stiftelsen Kulturarv utan Gränser bildades 

i Sverige samma år kriget tog slut som en reaktion på den systematiska förstörelsen av kulturarv 

som ägde rum under krigsåren och stiftelsens syfte är att skydda och bevara kulturarv som befinner 

sig i katastrof- och/eller konfliktområden. 

                                                           
29 Barakat (2007) s. 33. 
30 Barakat (2007) s. 29. 
31 Barakat (2007) s. 31. 
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I och med att återuppbyggnaden av kulturarvet fick en sådan framträdande roll i fredsavtalet blev 

det även ett område för biståndsarbete och KuG förde samtal med Sida huruvida katastrofbistånd 

inom kulturarvsområdet var något som kunde samordnas med det svenska biståndet till landet 

generellt.32 Sida kom att bli KuGs största finansiär under lång tid och relationen dem emellan blev 

allt tätare med åren. Men det var i grunden en ojämlik relation då KuG, som till stor del saknarde 

egna ekonomiska resurser, hela tiden stod i beroendeställning till Sida. Genom att se på 

projekthandlingar de bägge organisationerna skrivit till varandra under drygt 10 år hoppas jag kunna 

se hur den här relationen ser ut. För att kunna se hur den kommer till i uttryck i projekthandlingarna 

använder jag diskursanalys. Metoden kommer göra det möjligt för mig att utifrån mitt material se 

vilka diskurser KuG och Sida använde sig av i kommunikationen med varandra. Men även om, och 

i sådana fall hur, dessa förändrades och vem eller vad som drev en förändring och vilka följderna 

kom att bli.  

Den här uppsatsen kommer även att ta upp konstruktionen av kulturarv. Med detta begrepp menas 

både det direkta återuppbyggandet av kulturarvet i BiH genom restaureringar av byggnader, 

kapacitetsbyggande, verksamhetsutveckling och så vidare. Men det inbegriper även de symboliska 

värden som är kopplade till det fysiska kulturarvet, dessa påverkas också både i förstörelsen men 

även vid återuppbyggnad. Det är dessa värden som är i fokus för begreppet konstruktionen av 

kulturarv. Via sina insatser i BiH var både KuG och Sida delaktiga i denna konstruktion. I den här 

uppsatsen vill jag inte bara undersöka vilka diskurser Sida och KuG använde utan även om och hur 

dessa diskurser påverkade vilka positioner de bägge organisationerna tog i konstruktionen av 

kulturarv.   

Frågeställningar 

Vilka diskurser förekom i kommunikationen mellan KuG och Sida? Förändrades det? Om 

de gjorde det, vem/vad drev en förändring? 

Vilka positioner intog KuG och Sida i kulturarvsprocessen? 

  

                                                           
32 KuGs hemsida http://chwb.org/om-oss/historia/?lang=sv samt KuGs Verksamhetsberättelse för 1995. 

http://chwb.org/om-oss/historia/?lang=sv
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Kulturarv utan Gränser 
Kulturarv utan Gränser är en stiftelse som bildades 1995 som en reaktion på den systematiska 

förstörelsen av kulturarv, framförallt under krigen på Västra Balkan, men även i Kambodja, 

Mellanöstern och Afrika under 1980- och 1990-talen.33  Stiftelsen startade som en löst 

sammansluten grupp bestående av Ing-Mari Beck, konstkritiker, Jan Krister Boman, arkitekt, Bengt 

OH Johansson, arkitekturhistoriker och Margareta Biörnstad, fd Riksantikvarie.34 Stiftelsens 

ändamål bestämdes bli:   

Stiftelsen skall ha som ändamål att främja bevarande av kulturegendom i konfliktdrabbade 

områden, vid katastrofer av annat slag eller i akuta hotsituationer samt forskning i anslutning 

härtill. Mot bakgrund av detta ändamål skall stiftelsens primära uppgift vara att skapa 

ekonomiska resurser för att kunna dels bygga upp en informations- och kontaktverksamhet 

med organisationer och institutioner i områden som drabbats av konflikter m.m. eller där hot 

om konflikter föreligger, dels i samarbete med expertorgan i Sverige och internationellt ge 

ekonomiskt stöd och förmedla experthjälp till bevarandeinsatser i form av utbildning, 

dokumentation, skyddsåtgärder och återställande, reparation eller återuppbyggnad av 

kulturminnen och museisamlingar samt till forskning kring kulturarvets bevarande i 

konfliktsituationer och vid naturkatastrofer eller motsvarande. Stiftelsen skall även på annat 

sätt kunna verka för bevarande av kulturegendom som är i omedelbart behov av åtgärder.35 

Huvudmännen vilka utser sex av nio ledamöter samt revisorer till styrelsen är de svenska 

nationalkommittéerna av International Council of Museums (ICOM), International Council on 

Monuments and Sites (ICOMOS), Riksantikvarieämbetet och Sveriges Arkitekter.36    

Stiftelsen första projekt startade 1997 och det blev att restaurera moskén i Maglaj som blivit 

allvarligt skadad av serbisk granatbeskjutning under belägringen av staden.37 Under de följande åren 

växte KuGs verksamhet och de kom att jobba dels med fler rena restaurering- och 

återuppbyggnadsprojekt men även med att starta olika nätverk. Till exempel Balkan Mueum 

Network som inom nätverket anordnar möten, workshops, utbildningar med mera för att ge 

professionella inom museisektorn möjlighet att träffas och öppna upp för samarbeten kring 

                                                           
33 KuGs hemsida http://chwb.org/om-oss/historia/?lang=sv samt Stadgar samt stiftelseurkund för Stiftelsen 
Kulturarv utan Gränser fastställda den 19 april 1995 http://chwb.org/wp-
content/uploads/2014/06/Stiftelseurkund-och-Stadgar-Kulturarv-utan-Granser.pdf 
34 Bengt OH Johansson, The First Years. Johansson, http://chwb.org/blog/news/chwb-1995-2015-20-years-of-
development-and-expansion/?lang=sv 
35 Stadgar samt stiftelseurkund för Stiftelsen Kulturarv utan Gränser fastställda den 19 april 1995 
http://chwb.org/wp-content/uploads/2014/06/Stiftelseurkund-och-Stadgar-Kulturarv-utan-Granser.pdf  
36 Huvudmän på http://chwb.org/om-oss/historia/?lang=sv 
37 Bengt OH Johansson, The First Years. 

http://chwb.org/om-oss/historia/?lang=sv
http://chwb.org/wp-content/uploads/2014/06/Stiftelseurkund-och-Stadgar-Kulturarv-utan-Granser.pdf
http://chwb.org/wp-content/uploads/2014/06/Stiftelseurkund-och-Stadgar-Kulturarv-utan-Granser.pdf
http://chwb.org/wp-content/uploads/2014/06/Stiftelseurkund-och-Stadgar-Kulturarv-utan-Granser.pdf
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utställningar, kompetensutveckling och kapacitetsbyggande. KuG initierade även Women´s 

International Leadership Development programme för att stärka kvinnligt ledarskap inom 

museisektorn. Balkan Museum Network är idag en självständig internationell NGO.38 Även det av 

KuG startade nätverket South East European Heritge Network för NGOer är idag en fristående 

organisation.39  

Ett av KuGs syften har redan från början varit att hjälpa till och bygga upp och stärka de redan 

existerande lokala institutioner och organisationer som arbetar med kulturarv. En viktig del i detta 

arbete på Balkan har varit stiftelsens Regional Restoration Camps som startades 2007. Lägren 

vänder sig till unga professionella som får både teoretisk och praktisk undervisning inom 

restaurering samtidigt som de utför faktiskt restaureringsarbete på en byggnad. Syftet med lägren, 

förutom att lära sig restaurera, är att skapa en plattform för försoning mellan människor och skapa 

ett intresse för det lokala kulturavet genom att använda sig av traditionella material och tekniker.40 

För att stärka den lokala förankringen har KuG startat tre lokalkontor, ett vardera i Bosnien 

Hercegovina, Kosovo  och Albanien.41 Under 2016 blev de tre lokalkontoren fristående nationella 

stiftelser och helt frikopplade från den svenska huvudstiftelsen.42 Även om KuG arbetat i andra 

delar av världen samtidigt som de utfört arbeten i forna Jugoslavien har huvuddelen av projekten 

alltid legat på Västra Balkan. När lokalkontoren inte längre styrs av kontoret i Stockholm måste de 

hitta nya projekt och till viss del omarbeta sin verksamhet när fokuset på Balkan försvunnit.43 KuG 

har inga egna ekonomiska medel utan är beroende av bidrag från olika bidragsgivare. Sida 

finansierade restaureringen av moskén i Maglaj och det var början på ett långt samarbete mellan de 

bägge organisationerna och Sida blev deras allra största bidragsgivare. Men KuG har under åren 

även fått ekonomiskt bidrag från en rad andra organisationer och institutioner som till exempel 

USAid, EU, UNESCO, Stavros Niarchos Foundation, Svenska PostkodLotteriet och Svenska 

Institutet.44  

 

                                                           
38 Bridges to the future, jubileumsskrift utgiven av KuG s. 14. 
39 Bridges to the future s. 8. 
40 Bridges to the Future s. 15ff. 
41 Bridges to the Future s. 8. 
42 http://chwb.org/blog/news/chwb-celebrating-20-anniversary-in-the-gold-room/?lang=sv. 
43 Svenska UNESCOrådet intervju med Annika Magnusson, publicerad på http://www.unesco.se/starkandet-av-
demokratiska-processer-och-manskliga-rattigheter/ 2015-12-08. Föreläsning av Andreas Heymowski under 
konferensen Kulturarv i väpnade konflikter den 15 september 2016 på Uppsala Universitet Campus Gotland.   
44 Bridges to the Future s. 9 samt Givare på http://chwb.org/om-oss/donatorer/?lang=sv.  

http://www.unesco.se/starkandet-av-demokratiska-processer-och-manskliga-rattigheter/
http://www.unesco.se/starkandet-av-demokratiska-processer-och-manskliga-rattigheter/
http://chwb.org/om-oss/donatorer/?lang=sv
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Sida- Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete  
Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering. De arbetar 

med svensk utvecklingspolitik för att ge fattiga människor i världen förutsättningar att förbättra 

sina villkor. De arbetar även med reformsamarbeten i Östeuropa och med att förmedla humanitärt 

bistånd till människor i nöd. Sidas verksamhet styrs av ett årligt regleringsbrev från regeringen som 

anger målsättningarna för året samt budget. Hur arbetet ska gå till styrs av regeringens förordning 

och Sidas uppdrag är att förmedla bidrag och annan finansiering. Budgeten består av skattemedel 

och myndigheten hanterar ungefär hälften av Sveriges samlade offentliga bistånd. Sveriges totala 

bistånd årligen är ca 1% av bruttonationalinkomsten (BNI).45  

Det som så småningom skall bli Sida bildades 1952 och hette Centralkommittén för svenskt tekniskt 

bistånd till mindre utvecklade länder (CK) och var en sammanslutning av 45 organisationer och 

folkrörelser. Efter att intresset för bistånd ökat och fått allt större stöd hos svenska folket togs CKs 

uppgifter över av den nybildade myndigheten Nämnden för internationellt bistånd (NIB) 1962.46  Det 

dröjde dock inte länge innan organisationen blev otillräcklig för att hantera den växande mängden 

bidragsansökningar och 1965 bildades istället SIDA, Swedish International Development Authority eller 

på svenska Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete. För att bli mer effektiva koncentrerades 

biståndet till sex länder i Afrika och Asien och till områdena undervisning, hälsovård och 

familjeplanering. Undantaget var dock nödhjälp.47 Under hela 60-, 70- och 1980-talet handlade 

bistånd i mångt och mycket om att med ekonomiska medel i form av gåvor eller lån till s.k. 

utvecklingsländer hjälpa dem att bygga upp infrastruktur, en inhemsk produktion och ”kick starta” 

sin ekonomi.48  

Under 1990-talet började mottagarländernas oberoende gentemot givarlandet och mottagarlandets 

ägande av sin egen utvecklingsagenda att diskuteras allt mer. Detta på grund av att många 

stabiliseringsprogram som blivit en del av biståndet till världens allra fattigaste länder under 1980-

talet kom med villkor som hårt dikterade den makroekonomiska politiken i det mottagande landet. 

Detta gjorde att länder som var i stort behov av bistånd fick väldigt begränsad makt över sin egen 

politik.49 Alla dessa diskussioner resulterade 2005 i Parisdeklarationen. Deklarationen bygger på 

mottagarlandets ägande av de frågor som skall lösas såväl som lösningarna och medlen, 

givarsamordning, anpassning av biståndet till mottagarens system och program, resultatstyrning, 

                                                           
45 http://www.sida.se/Svenska/Om-oss/vart-uppdrag/?epieditmode=true 
46 Bertil Odén, Biståndets idéhistoria- Från Marshallhjälp till milleniemål, (2006) s. 52 ff. 
47 Odén s. 68. 
48 Odén s. 62. 
49 Lennart Wohlgemuth, Svenskt utvecklingssamarbete 50 år (2012) s.17. 
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transparens och ömsesidigt ansvar mellan mottagare och givare. Parisdeklarationen ligger väldigt 

nära de svenska biståndsmålen.50  

Vid slutet av 80-talet och under 90-talet blossade allt fler inbördeskrig upp runt om i världen som 

till exempel i Somalia, Liberia och Sierra Leone51 Murens fall och Sovjets sammanbrott gav upphov 

till oroligheter och stridigheter när länder försökte bli självständiga och mejsla ut sina nya 

identiteter, till exempel länderna på Balkan. Oroligheterna och inbördeskrigen gjorde att nya 

områden som konflikthantering, konfliktlösning, konfliktförebyggande och återuppbyggnad blev 

viktiga delar inom biståndet.52 Till de forna sovjetrepublikerna i Centralasien, i länderna på Balkan 

och i Östeuropa bestod biståndet inte endast av återuppbyggnad, utan även av att stödja 

övergången från ett socialistiskt enpartisystem till ett kapitalistiskt flerpartisystem. En övergång 

som krävde en fullständig omställning i alla samhällsinstitutioner och i människors liv i allmänhet 

när planekonomin skulle bli till en marknadsekonomi utan att några marknadsekonomiska 

institutioner och sociala skyddsnät fanns på plats än. Många människor i dessa områden upplevde 

kraftigt försämrade livsvillkor.53  

Förutom SIDA hade det i Sverige utvecklats ett antal biståndsmyndigheter under årens lopp. År 

1995 slogs alla dessa samman och fick på engelska det nya namnet Swedish International Development 

Co-operation Agency men behöll det gamla svenska namnet. Den nya förkortningen blev Sida istället 

för tidigare SIDA. Sida är ingen isolerad aktör utan påverkas självklart av hur strömningarna ser ut 

i omvärlden och de blev också mer inriktade på konfliktförebyggande verksamheter och försoning 

efter avslutade väpnade konflikter. Kulturstöd, kulturutbyte och stöd till media var också 

expanderande områden.54  

FN:s generalförsamling antog år 2000 de så kallade Milleniemålen som består av 8 mål och 18 

delmål som skulle vara uppnådda till 2015. Målen har starkt fokus på mänskliga rättigheter, 

konfliktförebyggande och demokratisk samhällsstyrning.55 Sverige följde i stort de internationella 

tendenserna och Milleniemålen under tidigt 2000-tal. Områden som utpekats som speciellt viktiga 

är respekt för mänskliga rättigheter, demokrati och god samhällsstyrning, jämställdhet mellan 

kvinnor och män, hållbart utnyttjande av naturresurserna och omsorgen om miljön, ekonomisk 

tillväxt samt social utveckling och trygghet. Storleksmässigt hade biståndet minskat under hela 90-

talet men 2000 vände det och började öka. Målet låg på att det skulle uppgå till 1% av Sveriges BNI 

                                                           
50 Wohlgemuth s.17. 
51 Odén s. 108. 
52 Odén s. 115. 
53 Odén s. 117. 
54 Odén s. 123. 
55 Odén s. 126 ff. 
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och det uppnåddes 2006.56 Sveriges bistånd till Västra Balkan hade fram tills 2012 uppgått till ca 7 

miljarder kronor. Det var dels humanitärt bistånd men även för utvecklingssamarbete och annat 

bistånd. De två huvudsyftena för biståndet har varit fred och stabilitet i området samt att bidra till 

övergången till demokrati och marknadsekonomi.57  Under den tidsperioden som undersöks i den 

här uppsatsen, 1996-2008, fick KuG drygt 81 miljoner kronor från Sida. 

 

Orientering inom forskningsfältet 
Det finns ett antal uppsatser som på olika sätt behandlar krigen på Balkan, återuppbyggnad, bistånd 

och kulturarv. Ett urval av några som på olika sätt tangerar mitt ämne är följande:  

Lovisa Smedberg har både i sin kandidatuppsats Kulturarvets skydd i väpnade konflikter- Kulturarvsbrott 

vid ICTY och i sin masteruppsats Cultural Heritage Aid- Cultural heritage as a means to development 

behandlat kulturarvets roll och plats dels i krig men även inom bistånd. I kandidatuppsatsen skriver 

Smedberg om vilket skydd kulturarv har inom internationell rätt och hur detta skydd fungerade 

under krigen i det forna Jugoslavien. Samt hur denna lagstiftning sedan användes vid 

rättsprocesserna i International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia. Som fallstudier 

använder Smedberg fallen Dubrovnik i Kroatien och Lašvadalen i BiH.58 I sin masteruppsats flyttar 

Smedberg fokus från kriget till återuppbyggnad och biståndsinsatser. I undersökningen tittar hon 

på hur fyra biståndsgivandeländer, Japan, Tyskland, Norge och Sverige, definierar kulturarv och 

vilka motiv de har för att ge bistånd till detsamma. Författaren använder policydokument från de 

fyra länderna som material. Det svenska policydokument hon undersöker är Sidas Omsorg om 

kulturmiljön  från 2005, där KuGs dåvarande ordförande är en av två författare. Slutsatserna visar 

att det dominerande motivet är det ekonomiska och stor tilltro sätts till kulturarvet som bas för 

samhällelig utveckling. Smedberg menar att Sidas policy är den som utförligast diskuterar 

kulturarvets komplexitet som något både positivt och negativt.59 

I avhandlingen Tre städer, två broar och ett museum- Minne, politik och världsarv i Bosnien och Hercegovina 

skriver Dragan Nikolic om hur människor använder världsarvsplatser och minnen av det förflutna. 

Han studerar hur internationella intentioner, i form av UNESCOS kulturarvspolitik, möter en 

efterkrigstida konfliktfylld verklighet i det bosniska samhället. Avhandlingen är skriven på den 

etnologiska institutionen i Lund och författaren gjorde 2007-2011 fältstudier i BiH. I avhandlingens 

                                                           
56 Odén s. 133 ff.  
57 Wohlgemuth s.15. 
58 Lovisa Smedberg Kulturarvets skydd i väpnade konflikter- Kulturarvsbrott vid ICTY (2009).. 
59 Lovisa Smedberg Cultural Heritage Aid- Cultural heritage as a means to development (2011) 
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fokus är tre städer, Jajce, Mostar och Višegrad, som alla antingen redan finns på UNESCOs 

världsarvslista eller är nominerade. Författaren uppehåller sig kring frågor om identitet och minnen, 

de kollektiva i relation och motsättning till de individuella. Nokolic vill studera de konflikter som 

uppstår när monument som är kopplade till krig och förtryck på en lokal nivå upphöjs till ett 

universellt kulturarv. Vilka minnen som förs fram och vilka som aktivt glöms bort. Genom en 

mängd intervjuer och samtal kommer Nikolic nära de människor som lever med minnet av kriget 

i skuggan av ett världsarv.60 

När det gäller Sida i stort finns en mängd olika uppsatser skrivna inom en rad områden. Men det 

pågår även ett forskningsprojekt om myndigheten i stort på Stockholms Universitet, projektet heter 

Världen som arbetsfält:  Svenskt bistånd under tre decennier, och drivs av Urban Lundberg på Historiska 

institutionen.  

Vad jag har kunnat se finns det ingen forskning om hur Sidas samarbete med KuG ser ut och 

endast mycket lite på hur stiftelsen har arbetat genom åren. På avdelningen för kulturvård på 

konstvetenskapliga institutionen på Uppsala Universitet skriver Beata Nordenmark en 

kandidatuppsats med titeln Svensk kulturarvstradition som bistånd där författaren använder KuGs 

arbetar på Västra Balkan som ett exempel i sin undersökning. Uppsatsen har skrivits under samma 

tid som denna så det har inte varit möjligt att använda den i mitt eget arbete.  

Både internationellt och i Sverige finns en mängd böcker och artiklar skrivna om ämnena 

återuppbyggnadsprocesser i krigsdrabbade länder, bistånd och kulturarv som bistånd.   

En auktoritet inom området kulturarv och konflikter är Sultan Barakat professor på Post-War 

Reconstruction and Development Unit på University of York som har publicerat otaliga böcker, 

artiklar och rapporter som behandlar ovanstående ämnen. Hans artikel Postwar reconstruction and the 

recovery of cultural heritage: critical lessons from the last fifteen years61 och artikeln Theories, Rhetoric and Practice: 

Recovering the Capacities of War-Torn Societies62 som han skrev tillsammans med Margaret Chard är två 

artiklar som anknyter till ämnet för den här uppsatsen. Dacia Viejo-Rose jämför i sin artikel 

Reconstructing Heritage in the Aftermath of Civil War: Re-Visioning the Nation and the Implications of 

                                                           
60 Dragan Nikolic Tre städer, två broar och ett museum- Minne, politik och Världsarv I Bosnien och Hercegovina 
(2012). 
61 Sultan Barakat 2007, Postwar reconstruction and the recovery of cultural heritage: critical lessons from the 
last fifteen years. i N Stanley-Price (red), Cultural Heritage in Postwar Recovery: Papers från ICCOM FORUM i 
Oktober 2-4, 2005. ICCOM, Rome, s. 26-39, ICCOM FORUM, Rome, United Kingdom, 4-6 October. 
62 Sultan Barakat &Margaret Chard 2002, 'Theories, rhetoric and practice: recovering the capacities of war-torn 
societies' i Third World Quarterly, vol 23, nr. 5, s. 817-835.  
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International Involvement63 återuppbyggnaden av kulturarvet efter inbördeskriget i Spanien 1936-39 

och kriget i Bosnien 1992-95. Viejo-Rose lyfter speciellt de svårigheter som finns när 

återuppbyggnaden sker med ingen eller väldigt liten lokal förankring. Detta blir speciellt 

problematiskt efter ett inbördeskrig där grupper som varit varandras värsta fiende gemensamt skall 

försöka bygga upp ett land och återuppbygga ett kulturarv där alla kan känna sig inkluderade.  

 

Teori 

Kulturarv  

Fokuset i den här uppsatsen ligger på konstruktionen av kulturarv. Enligt Nationalencyklopedin är 

kulturarv ”idéer och värderingar som ingår i en kulturs historia och som fungerar som en 

gemensam referensram (…) mer konkret om de föremål som är bevarade från äldre tider: ~et i 

form av arkitektur och konst.”64 Lingvistikern Norman Faircloug  invände mot ordböckers 

definitioner av ord för att de ger sken av att ett ords betydelser är statisk och inte tar i beaktande 

att ord, precis som samhället de beskriver, förändras.65 John E Tunbridge och Gregory J Ashworth 

skriver i inledningskapitlet till Dissonant Heritage The Managment of the past as a Resource in Conflict att 

det finns minst fem betydelser av ordet heritage.66  

1. Fysiska föremål som överlevt från historien. Oftast föremål som ansett ha ett 

sådant värde att de passar i en samling på till exempel ett museum. 

2. Ett historiskt värde eller mening som vi tillskriver föremål, byggnader och platser 

när vi ser på dem idag. 

3. Alla former av kulturell och artistisk produktion, både historisk och samtida.  

4. Delar av eller hela naturområden. Som exempel ”heritage landscapes”, ”heritage 

flora and fauna”. 

5. En mer kommersiell betydelse är när kulturarvet används för att marknadsföra 

produkter och tjänster och när till exempel traditionella föremål och mönster 

                                                           
63 Dacia Viejo- Rose, Dacia 2013, Reconstructing Heritage in the Aftermath of Civil War: Re-Visioning the Nation 
and the Implications of International Involvement i Journal of intervention and Statebuilding vol 7, nr 2 2013.  
64 Nationalencyklopedin.se sökord Kulturarv . 
65 Norman, Fairclough, Doscourse and social change  (1998) s 187. 
66 Engelskans Heritage används synonymt med cultural heritage= kulturarv.  
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masstillverkas för försäljning. 67 Enligt Harrison är det för att begreppet i vårt 

samtida samhälle har en positiv klang.68 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) vilket är det organ 

som beslutar om vad som tas in på listan över Världsarv definierar i sin Konvention om Skydd för 

Världens Kultur- och Naturarv, kulturarv på följande sätt: 

I denna konvention skall följande betraktas som »kulturarv«: – minnesmärken: arkitektoniska 

verk, monumentala skulpturer och målningar, element eller byggnadsverk av arkeologisk art, 

inskriptioner, grottbostäder samt flera företeelser tillsammans som är av särskilt stort 

universellt värde ur historisk, konstnärlig eller vetenskaplig synpunkt;  

– grupper av byggnader: grupper av fristående eller sammanhängande byggnader som på grund 

av sin arkitektur, enhetlighet eller belägenhet i landskapet är av särskilt stort universellt värde 

ur historisk, konstnärlig eller vetenskaplig synpunkt; 

 – miljöer: verk skapade av människan eller av naturen och människan i förening samt områden 

innefattande arkeologiska miljöer som är av särskilt stort universellt värde ur historisk, estetisk, 

etnologisk eller antropologisk synpunkt.69 

I samband med FN:s år för kulturarv 2002  producerade UNESCO en utvecklad lista som 

inkluderar följande: “cultural heritage sites, historic cities, cultural landscapes, natural sacred sites, 

underwater cultural heritage, museums, movable cultural heritage, handicrafts, documentary and 

digital heritage, cinematographic heritage, oral traditions, languages, festive events, rites and beliefs, 

music and song, the performing arts, traditional medicine, literature, culinary traditions and 

traditional sports and games.” Harrison skriver att denna utökade lista på ett bra sätt visar hur brett 

begreppet blev kring millennieskiftet och att mängden av saker som kan klassas som kulturarv har 

multiplicerats exponentiellt.70   

I världsarvskonventionen nämns det ”universella” värdet då konventionen rör det som anses vara 

hela mänsklighetens kulturarv. Något som anses vara kulturarv i en mindre region behöver inte 

besitta samma universella värde, men har antagligen ett värde för hela regionen och inte endast för 

en individ. Men exakt vari detta värde ligger, vad som kan fyllas med det och vad värdet är kan 

variera i oändlighet. Som ovannämnda definitioner visar kan begreppet kulturarv i princip infatta 

                                                           
67 Ashwort, Gregory J & Tunbridge John E, Dissonant Heritage the Management of the past as a Resource in 
Conflict s. 1 ff. Författarens översättning. 
68 Harrison, Rodney, Heritage Critical Approaches (2013) s. 5. 
69 Unescos Konvention om Skydd för världens Kultur- och Naturarv UNESCO 1972 kap 1, artikel 1. 
70 Harrison, Rodney, Heritage Critical Approaches (2013) s. 5 f och 
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127155eo.pdf  

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127155eo.pdf
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vad som helst och allt vi har runt om oss skulle kunna räknas in i det. Men kärnan av betydelse har 

nog alla likartade uppfattningar om. Att det rör sig om något skapat av människan och att det har 

en likartad betydelse för en större eller mindre grupp personer. Det kan till exempel vara en relik 

som har stor religiös betydelse för miljontals katoliker världen över eller en släktgård som är viktig 

för en specifik familj. Harrison skriver att även om förståelsen av kulturarv som lämningar från 

historien är gammal så är hur vi definierar och förstår kulturarvet väldigt karaktäristisk för vår 

samtid. Han skriver att kulturarv egentligen inte handlar om det förflutna utan om vår relation till 

samtiden och framtiden. Det är ingen passiv process utan medvetna val om vad som skall bevaras 

och vad som skall falla i glömska. Det som väljs ut för att sparas väljs för att det besitter värden 

som anses vara värda att föra med in i framtiden och våra utvalda delar av det förflutna speglar vår 

samtid och med detta skapar vi vår framtid.  Harrison menar på att det är viktigt att inte endast 

professionella inom kulturarvssektorn utan även andra kulturarvskunniga personer tar ansvar för 

att vara med och bestämma hur vi i samtiden formar det förflutna och vad som lyfts fram.71  

Samtidigt som det i vårt samhälle har en positiv klang och utgör något eftersträvansvärt så är 

kulturarv ofta kopplat till någon form av risk eller hot. Det kan antingen vara en risk kopplad till 

tidens gång, att det skall bli bortglömt, brytas ner eller slitas ut, eller hotet om att bli förstört genom 

till exempel rivning, försummelse eller krig. Det ständigt närvarande verkliga eller potentiella 

framtida hotet gör att det blir något som måste beskyddas, vilket ligger till grund för hela 

kulturvårdssektorn. Detta resulterar i att kulturarv kategoriseras och förs upp på olika listor som 

gör att det kan skyddas genom lagstiftning.72  

Konstruktion av kulturarv 

För att försöka förstå hur kulturarv konstrueras eller produceras har Ashworth och Tunbridge tagit 

inspiration från affärsvärlden och skapat en modell som går ut på att valda delar av historien sätts 

samman och tolkas för att passa samtiden. Enligt modellen produceras kulturarv på liknande sätt 

som vilken vara som helst. Det finns en resurs som omvandlas till en produkt som skall brukas. 

Modellen kan renodlas till figuren nedan. Modellen är aktuell för mig för att visa hur kulturarvet är 

något som konstrueras och hur detta kan göras.  

                                                           
71 Harrison  s. 4. 
72 Harrison s. 6f. 
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73 

Ashworth och Tunbridge har en väldigt kommersiell inriktning när de redogör för sin modell. 

Denna inriktning är inte något den här uppsatsen berör men jag anser ändå att modellen kan 

användas för att bryta ner processen och åskådliggöra den på ett tydligt sätt. En specifik artefakt 

eller byggnad har inget objektivt universellt inneboende statiskt värde utan det förändras beroende 

på kontext. Så vilka delar av historien som väljs ut för att utgöra produkten, kulturarvet, är i allra 

högst grad ett medvetet val utifrån nutida avsikter för att uppfylla ett specifikt mål. Vem som väljer 

och för vem kan variera men valet sker.74 I återuppbyggnadsprocessen i BiH är det många 

organisationer, institutioner och NGOer involverade i olika nivåer och i olika delar av 

återuppbyggnaden. Ett fåtal av dessa arbetar direkt med kulturarvet medan andra tangerar det inom 

projekt där fokus ligger på annat. Genom att använda mig av Ashworth och Tunbridges modell 

vill jag försöka se hur kulturarvet konstrueras i BiH och vilken roll KuG och Sida tar i den 

processen. Som modellen ovan visar består enligt Ashworth och Tunbridge processen av följande 

aktörer, händelser och resurser. 

Kulturarvsresurser (Historic resources) 

Råmaterialtillgångarna ur vilka kulturarv konstrueras är nästintill oändliga i form av till exempel 

historiska händelser, människoöden, myter, fysiska föremål, och de platser dessa kan associeras 

med, som en stad eller ett landskap. Ur denna katalog av möjligheter görs sedan högst medvetna 

val om vad som skall föras vidare.75  

Tolkning/ Hopsättning (Assembly)  

                                                           
73 Ashworth & Tunbridge s. 7. 
74 Ashworth & Tunbridge s. 9ff. 
75 Ashworth & Tunbridge s. 7. 
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Genom att tolka de utvalda kulturarvsresurserna omvandlas de till en produkt. ”This could be 

described as “packaging”, as long as this is understood to mean not merely marginal enhancement 

but the selection, assembly and integration of the chosen resources in an appropriate mix with the 

aim of deliberately creating a particular product.”76 Ashworth och Tunbridge menar på att 

produkten som skapas inte är något fysiskt som förmedlas till brukarna utan en upplevelse, idé  

eller känsla. Berättelserna som skapas kring det valda kulturarvet blir då inte endast ett sätt att 

förmedla något utan de blir det brukarna tar med sig, den egentliga slutprodukten.77 Det kan även 

handla om att välja att lyfta fram vissa delar men inte andra för att uppnå försoning och då lyfta 

fram det som enar men inte det som splittrar.  

Produkten  

Som koncept är kulturarv något kulturellt konstruerat och existerar således endast i relation till de 

som brukar det. Exakt vad som anses vara kulturarv variera mellan olika grupper vilket betyder att 

produkten kulturarv måste anpassas för att möta de olika krav dessa grupper ställer. Det finns inte 

ett allomfattande kulturarv.78 I BiH finns tre etniciteter som är starkt förknippade med var sin 

religion och var sitt kulturarv och kulturhistoria.  

Brukarna 

Kulturarv är något väldigt personligt och det handlar om att känna en tillhörighet till en plats och 

känna en emotionell och symbolisk koppling till densamma. En koppling vi fyller med symboliska 

värden som är länkade till personliga livserfarenheter och minnen. Kopplingarna bygger upp 

nätverk vars referenspunkter finns i byggda miljöer, naturområden och artefakter. Den högst 

individuella utformningen gör att två människor aldrig kan se på kulturarv på exakt samma sätt. 

Den inbyggda individualiteten gör att det lätt uppstår konflikter eller meningsskiljaktigheter mellan 

människor i relation till kulturarv. Samma artefakt eller byggnad kan betyda en rad olika saker för 

olika människor. Vissa av dessa betydelser kan dock vara likartade för en större eller mindre grupp 

människor. Grupperna kan förändras över tid när de delade värden som håller gruppen enad 

förändras och utvecklas.79  

 

 

                                                           
76 Ashworth & Tunbridge s. 8. 
77 Ashworth & Tunbridge s. 8. 
78 Ashworth & Tunbridge s. 8. 
79 Ashworth & Tunbridge s. 70ff. 
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Modellens användande i den här uppsatsen 

Min hypotes är att kulturarvsprocessen i BiH ser ut ungefär så här: 

 

KuG väljer ut vilka delar av kulturarvet i BiH de vill arbeta med och skickar in en ansökan till Sida. 

Som genom att godkänna eller avslå ansökan gör det slutliga urvalet. När urvalet är gjort börjar 

själva arbetet till exempel undersökningar och projekteringar som leder till en restaurering, eller 

utarbetandet av verksamhetsplaner, anordnade av seminarier, stärka institutioner och så vidare.  I 

denna fas ”assembly” kommer andra intressenter in som påverkar arbetet på olika sätt. Det kan 

vara ägare, hantverkare, institutioner och andra som på något vis har ett intresse i arbetet som 

utförs. Det finns en mottagare och brukare av de byggnader som återuppbyggs annars skulle varken 

Sida eller KuG ödsla energi och pengar på att återuppbygga dem. Just hopsättningen, tolkningen 

och vilka som är mottagarna av produkten blir extra viktigt när det rör sig om ett omstritt kulturarv. 

Parterna påverkas dock inte endast av varandra utan även av krafter utanför kulturarvssfären som 

till exempel olika sociala och ekonomiska trender. Men det fungerar även omvänt att det kulturarv 

som produceras påverkar samhället utanför sfären.80  

I ett område som BiH där förstörelsen har varit så utbredd handlar det verkligen om att återskapa 

ett ”nytt” kulturarv genom att välja ut vilka delar av det gamla som skall få nytt liv och vilka som 

får falla i glömska. Delarnas och slutproduktens symboliska betydelse måste omdefinieras för att 

passa det nya samhället. De tidigare brukarna av kulturarvet har kanske helt bytts ut mot nya som 

har helt andra behov eller där de gamla brukarna finns kvar men behoven har helt bytts ut. De 

gamla berättelserna måste återupplivas eller så måste ny skapas på ruinerna efter de gamla. Det 

                                                           
80 Ashworth & Tunbridge s. 9ff. 
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viktiga är att oavsett måste dessa berättelser på en och samma gång kunna överbrygga splittringen 

mellan människorna samtidigt som de verkar utan att exkludera någon eller göra redan existerande 

konflikter större.  

 

Material och avgränsning 
Materialet i undersökningen består av projekthandlingar som är kopplade till 10 olika ärenden. 

Varje ärende består av ansökan, beslut, avtal, rapporter och ibland vissa andra dokument. 

Författarna och mottagarna till dessa dokument är Sida och KuG och rör stiftelsens Sida 

finansierade projekt i BiH. Sammantaget rör det sig om ungefär 50-70 A4 sidor per ärende. Till 

Sida skickade KuG framförallt ansökningar om ekonomiskt bidrag samt del- och slutrapporter. 

Sida i sin tur skickade till KuG beslutspromemorior och avtal. Även verksamhetsberättelser skrivna 

av KuG samt viss mail- och faxkorrespondens mellan stiftelsen och Sida används i uppsatsen. 

Materialet kommer från Sidas arkiv där jag har fått ut alla dokument som är kopplade till KuGs 

ansökningshandlingar. 

Att just Bosnien och Hercegovina blir utgångspunkt för uppsatsen är för att det är där KuG började 

sin verksamhet på Balkan och startade sitt första projekt. Undersökningen behandlar material från 

1996 när Kulturarv utan Gränser skickade in sin första ansökan fram till 2008. Detta är året då 

KuG skulle sluta med sina landspecifika insatser i BiH. Avgränsningen görs geografiskt och i tid 

för att få ett hanterbart material som skall hinna bearbetas på avsatt tid.  

 Uppsatsen undersöker dokument som producerats under drygt 10 år mellan två parter där den ena 

stod i beroendeställning till den andra så det handlar om en lång förhandling där bägge parter 

försökte motivera sina målsättningar.  

Källkritik 

Genom att endast se på projekthandlingar från Sidas arkiv så fångas inte hela vidden av KuGs 

arbete i BiH. Stiftelsen har ett eget arkiv som delvis finns tillgängligt på ATA vilket jag inte alls har 

tittat i. Hade jag gjort det kanske undersökningen visat ett annat resultat. Men det är en enorm 

mängd dokument och en genomgång av alla dessa skulle inte varit möjlig inom de tidsramar som 

finns för en magisteruppsats. Jag vill ändå hävda att de handlingar som ligger till grund för denna 

uppsats ger en representativ bild av kommunikationen mellan KuG och Sida. Det är handlingar 

skrivna till deras största finansiär vilka utgör underlagen för de beslut om finansiering som Sida tar. 

I handlingarna framkommer att det förekommer möten mellan Sida och KuG som handlar om val 

av projekt och annat. Vad som sägs på dessa möten kan jag inte veta, vissa mötesanteckningar har 



26 
 

jag tillgång till men de är mycket informationsfattiga. Så även om materialet endast utgör en del av 

de tankar och diskussioner KuG och Sida fört, både med varandra men även inom respektive 

organisation i relation till projekten, är det en viktig del. Det som inte blir synligt i de dokument 

som undersöks är hela KuGs verksamhet ute i fält och eventuella konflikter och diskussioner kring 

hur de såg på inriktningen med sin verksamhet.  Frågeställningarna kräver heller inte en kännedom 

i detalj om Sida och KuG då de rör större processer och förändringar över tid.  

 

Metod 

Kritisk diskursanalys 

För att se hur relationen såg ut mellan Sida och KuG samt vilka positioner de intog gentemot 

varandra men även till vis del mot andra aktörer används i denna uppsats diskursanalys. Metoden 

gör det möjligt att se vilka diskurser de bägge parterna verkade inom och hur dessa förändrades 

och påverkade varandra över tid men även om vilka betydelser och värden dessa diskurser 

förhandlade.  

I boken om makt ur bokserien BeGreppbart skriver författarna att ”Lägg märke till att vi egentligen 

knappt alls talat om makt som något man har, utan som något man gör”81  

Ser vi till tidsdimensionen kan vi diskutera makten som ett spel som pågår över tid snarare än 

som en serie skilda händelser. Ser vi till antalet aktörer kan vi diskutera hur makt går från att 

vara en relation mellan två människor till att bli ett organiserat, socialt och politiskt nätverk 

med många aktörer som kan bilda olika grupperingar. Sammantaget visar dessa dimensioner 

hur makt kan växa från att vara något mellan två personer som möts i ett specifikt ögonblick 

till att bli ett gytter av handlingar över tid där handlingar omvandlas och reageras på, koalitioner 

bildas och löses upp, där samtliga spelare både utövar makt och blir ”tvingade”82 

De ovanstående två citaten visar att makt inte är något som någon har utan en handling någon 

utför och denna någon kan egentligen vara vem som helst. Makt är inte något statiskt utan i allra 

högsta grad föränderligt, dels över tid men även när det gäller vem det är som utövar makten. Som 

andra halvan av det sista citatet visar kan makt vara något väldigt komplicerat. Med många 

inbegripna parter som agerar utifrån många olika agendor. I ovan nämnda bok skriver Börjesson 

och Rehn att det bildas två poler, en för påverkare och en för påverkan. Dessa poler går hela vägen 

                                                           
81 Mats Börjesson &Alf  Rehn, Makt (2009) s. 18. Ursprunglig kursivering.  
82 Börjesson & Rehn s. 21. 
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från individnivå till samhället i stort. Grupper eller individer som står vid de olika polerna påverkar 

sedan varandra på olika sätt. Mellan polerna uppstå nya ”påverkanslinjer” och gamla försvinner i 

och med att relationer förändras. ” Vill vi ”hitta” makten får vi acceptera att antingen studera hela 

dynamiken mellan de två polerna, eller isolera vissa specifika skeenden, bestämma vilken punkt vi 

vill börja ifrån.”83 Jag tänker inte studera hela dynamiken utan fokusera på de ”påverkanslinjer” 

som går mellan Sida och KuG.  

Diskursanalys är ett väldigt brett begrepp med många olika teorier och infallsvinklar. Jag har valt 

att använda mig av Norman Faircloughs kritiska diskursanalys. Här nedan kommer en kort och 

ganska övergripande beskrivning av Faircloughs teorier. Jag kommer dock inte att gå in djupare i 

lingvistiska analyser i följande uppsats utan kommer endast använda mig av vissa delar av 

Faircloughs metod. 

Vad är då en diskurs? Mycket av det vi omger oss med är sociala konstruktioner och språket är en 

viktig del av det vi konstruerar men det är även språket vi använder när vi uttrycker våra 

föreställningar om omvärlden. En enkel beskrivning av diskurs är att en diskurs ”är ett bestämt sätt 

att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av den).84 Enligt Fairclough är en diskurs en handling 

som dels återger verkligheten men även konstituerar och fyller den med mening. Fairclough skriver 

att begreppet diskurs kan användas på två sätt, dels som ett abstrakt substantiv, som språkbruk 

såsom social praktik, och dels som ett substantiv med artikel, ”som ett sätt att tala som ger betydelse 

åt upplevelser utifrån ett bestämt perspektiv”. Vilket betyder att en bestämd diskurs kan skiljas från 

en annan, till exempel en feministisk diskurs och en konsumtionsdiskurs. En diskurs bidrar till att 

konstruera social identitet, sociala relationer och kunskaps- och betydelsesystem. När man skall 

analysera en diskurs skall man fokusera på två delar av diskursen. Dels den kommunikativa 

händelsen, det kan vara en artikel i en tidning, ett TV program, en intervju mm. Sedan själva 

diskursordningen som är summan av de olika diskurstyper som finns inom ett socialt område eller 

institution. Inom ett sjukhus finns t.ex. olika diskurser som behandlar människan, medicin m.m. 

Inom en specifik diskursordning finns olika diskursiva praktiker genom vilka tal och skrift 

produceras men även konsumeras och tolkas. Till exempel samtalet mellan läkare och patient eller 

labbpersonalens tekniska tal och skriftspråk. Inom varje diskursiv praktik används diskurstyper på 

bestämda sätt.85 En diskursiv praktik kan ses som ett nät varigenom texter silas vid både produktion 

och tolkning. Till exempel den här uppsatsen. Den skrivs inom en akademisk diskursordning och 

förstås som en akademisk text, en vetenskaplig uppsats. Den diskursiva praktiken styr hur jag som 

                                                           
83 Börjesson & Rehn s. 21. 
84 Marianne Winther Jørgensen, Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod (1999). S 7. 
85  Winther Jørgensen & Phillipss 72 ff. 
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författare uttrycker mig och utformar texten. Jag använder ett vetenskapligt språk, en specifik 

formalia och så vidare. Den diskursiva praktik som styr mig i producerandet av texten styr även 

min handledare, opponent och examinator när de i sin tur bedömer min text. De befinner sig också 

inom samma akademiska diskursordning, samma diskursiva praktik och har därmed en uppfattning 

eller förväntning på hur texten kommer att vara utformad innan de ens har sett den. 

En genre är ett språkbruk som konstituerar och är kopplat till en del av en bestämd social praktik. 

Till exempel en nyhetsgenre eller en reklamgenre.86  

En diskursordning är inget statiskt utan öppen för förändringar genom att diskurser och genrer 

som tillhör andra diskursordningar införs. Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips tar som 

exempel den danska sjukvården där en välfärdsdiskursordning har varit rådande under lång tid men 

för nu en kamp med en nyliberal konsumtionsdiskursordning. Resultatet blir att sjukhusens 

kommunikatörer allt mer börjar att marknadsföra sjukhusen och talar till patienterna mer som om 

dom vore konsumenter än medborgare. Denna förändring kan i sin tur både ses som en spegling 

av ett samhälle i förändring men är även en del av den samhälleliga förändringen.87 I analysen av 

diskursiv praktik ligger fokus på hur textförfattaren i skapandet av texten bygger på redan 

existerande diskurser. Och detsamma gäller när läsaren tolkar texten.88 Så om en diskursordning 

börjar ta in diskursiva praktiker från andra diskursordningar, som i exemplet med den danska 

sjukvården, så tyder det på en sociokulturell förändring. Om diskursordningen endast reproduceras 

tyder det på att det finns en drivkraft att upprätthålla den rådande sociala ordningen.89  

Det som skiljer kritisk diskursanalys från annan diskursanalys är att diskurs ses som en språklig 

praktik som både konstituerar den sociala världen men också konstitueras av andra sociala 

praktiker, vilket betyder att diskursen både påverkar samhället men också blir påverkad av 

samhället. För att analysera samhället och de sociala interaktioner som skapar det använder 

Fairclough sig av konkreta lingvistiska textanalyser.90 Denna textorienterade modell är ett försök 

att koppla ihop följande traditioner. 

▪ Detaljerad textanalys inom disciplinen lingvistik. 

▪ Makrosociologisk analys av social praktik. 

                                                           
86 Winther Jørgensen,& Phillips, s 73. 
87 Winther Jørgensen & Phillips s. 77. 
88 Winther Jørgensen & Phillips. s 75. 
89 Winther Jørgensen & Phillips. s 76 ff. 
90 Winther Jørgensen & Phillips. s 68. 
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▪ Den tolkande mikrosociologiska tradition inom sociologin, där vardagen betraktas som 

något människor själva skapar genom användningen av en uppsättning gemensamma 

regler och procedurer av common sense-karaktär.91 

Men enligt Fairclough räcker inte endast textanalysen för en diskursanalys då den inte belyser de 

kopplingar som finns mellan texten och den samhälleliga och kulturella kontexten samt de 

strukturer den är en del av. Därför krävs ett tvärvetenskapligt perspektiv där man kombinerar 

textanalysen med en social analys.92 För att analysera ett empiriskt material som handlar om 

kommunikation och samhälle använder sig Fairclough av en tredimensionell modell som består av: 

▪ En text (tal, skrift, bild eller en blandning av det språkliga och det visuella). 

▪ En diskursiv praktik, de produktions- och konsumtionsprocesser som är förbundna med 

texten. 

▪ En social praktik (som den kommunikativa händelsen är en del av).93 

 

 

Handlingar som utgör materialet kan ses som en intertextuell kedja. Texterna binds samman genom 

att varje text införlivar element från andra texter och man kan se ”samma” text i olika utformningar. 

Genom att kunna följa en text är det möjligt att se hur den transformeras gällande uppbyggnad och 

innehåll vilket speglar förändringar i produktionsförhållandena.94  Alla ansöknings- och 

beslutshandlingar är i grunden samma text som endast till viss del förändras i det faktiska innehållet 

men syftet och meningen är hela tiden densamma.  

                                                           
91 Winther Jørgensen & Phillips. s 71. 
92 Winther Jørgensen & Phillips. s 72. 
93 Norman Fairclough, Critical Discourse Analysis (1995) s 98. 
94 Winther Jørgensen & Phillips. s 85 f. 
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Om  Faircloughs modell med de tre nivåerna anpassas till materialet för denna uppsats så ser den 

ut så här.  

 

Den innersta nivån är all den text som tillhör varje ärende i form av ansökningar, beslut, rapporter 

och övriga dokument som hör till projekthandlingarna i de olika projekten. Den mittersta nivån är 

kommunikationen mellan Sida och KuG och utifrån vilka mål och syften de bägge producerar och 

tolkar texten, samt på vilka diskurser respektive organisation bygger sina texter.  Centralt i dessa 

dokument och det Sida och KuG förhandlar om är hur kulturarvet definieras inom biståndets 

diskursordning. Vilket syfte fyller det och vilken position intar det. Den yttersta nivån, den bredare 

sociala praktiken som texten och den diskursiva praktiken är en del av är ett större politiskt 

sammanhang där olika beslut och förändringar har en mer eller mindre direkt påverkan på KuG 

och Sida. Det rör dels svensk biståndspolitik men även den politiska utvecklingen i BiH på olika 

nivåer samt internationellt. I den här uppsatsen kommer jag att fokusera på den mittersta nivån i 

modellen men element från den yttersta, den sociala praktiken, kommer att bli synliga då dessa 

delvis konstituerar den diskursiva praktiken.  

Utgångspunkten för undersökningen är att Sida och KuG verkar inom en kulturarvsbiståndsdiskurs 

som är en del av biståndets diskursordning. ”Diskursordningen är summan av alla de genrer och 

diskurser som används inom en social institution eller en social domän.” 95 Så diskursordningen 

kan ses som den kontext inom vilken kulturarvsbiståndsdiskursen verkar, en kontext som formar 

de yttre ramarna för vad som kan ingå i diskursen. ”Bruket av diskurser och genrer som resurser i  

kommunikationen styrs av diskursordningen, eftersom diskursordningen utgör de resurser 

(diskurser och genrer) som står till förfogande.”96 Diskursordningen styr även hur och om vad man 

talar inom diskursen. Att jag tillskriver KuG och Sida en plats inom biståndets diskursordning är 

för att det är inom denna kontext de rör sig. Syftet med deras gemensamma insatser var att bistå 

                                                           
95 Winther Jørgensen & Phillips s. 76. 
96 Winther Jørgensen & Phillips s. 76. 
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BiH med hjälp till återuppbyggnad av det kulturarv som förstörts i krig. Och de använde ett språk 

och kommunicerade om saker som på olika sätt rörde bistånd. Genom att analysera den här 

kommunikationen vill jag se vilket syfte KuG och Sida tillskrev kulturarv inom biståndets 

diskursordning. Om de tillskrev det samma syfte eller olika.  

Disposition 
Denna uppsats är uppdelad i tre övergripande kapitel och här kommer en kort sammanfattning av 

innehållet i dessa. 

I. Inledning  

Bakgrund- Ger en kort introduktion till konflikten på Västra Balkan och specifikt i Bosnien 
och Hercegovina samt en beskrivning av den systematiska förstörelsen av kulturarv under 
konflikten. Läsaren får även en kort bakgrund till kulturarvets roll i konflikter och 
återuppbyggnadsprocesser. 

Syfte- Beskriver syftet och frågeställningarna som sätter ramarna för detta arbete.  

Kulturarv utan Gränser och Sida- Ger korta bakgrundsbeskrivningar av de bägge 
organisationerna. 

Orientering inom forskningsfältet- En kort beskrivning av det forskningsfält denna uppsats 
placerar sig i. 

Teori och Metod- Under teori presenteras dels en definition av begreppet kulturarv. Men 
även en modell som beskriver processen kring konstruktion av kulturarv som kommer 
användas i min undersökning. Under metod beskrivs Norman Faircloughs kritiska 
diskursanalys samt hur den kommer appliceras i den i uppsatsen. 

II. Undersökning och analys  

Under denna rubrik presenteras själva undersökningen och analysen av materialet. Materialet 

är indelat i fyra kronologiska grupper för att göra det mer överblickbart. 

III. Analyserande slutdiskussion 

Konstruktion av kulturarv och Kulturarv utan Gränser och Sida- Under dessa rubriker 
redogör jag för mina slutsatser utifrån mina två frågeställningar. 

Vidare forskning- Under denna rubrik kommer jag med tre förslag på forskningsfrågor som 
relaterar till temat för denna uppsats.  
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II. Undersökning och analys 
 

Materialet som ligger till grund för analysen består bland annat av ansökningar, rapporter och beslut 

som är författade av KuG och Sida. När det gäller den här typen av material har jag begränsat 

undersökningen till att gälla arbetet i Bosnien och Hercegovina från 1996-2008. Trots 

avgränsningen rör det sig om en hel del material och för att göra det överskådligt här i 

undersökningen är materialet uppdelat kronologiskt i fyra grupper  1996-1998, 1999-2001, 2002-

2004 och 2005-2008. De två sista tidsperioderna stämmer överens med KuGs projektperioder 

medan de två första bara är jämnt uppdelade mellan antal år. Under varje rubrik kommer jag att 

helt kort rada upp vilka projekt KuG söker medel för från Sida under de åren. Projektens slutdatum 

kommer inte anges då många av projekten löper under flera år.  

 

Projekt 1996-1998 
 

Projekten 

1996 KuG ansökte och fick 1, 5 miljoner97 kronor för akuta åtgärder i form av taktäckning inför 

vintern samt skadebesiktning, dokumentation, projektering, reparations- och restaureringsarbeten 

på 1500-tals moskén Kursumilja och värdshuset Uzerbegov Konak från tidigt 1800-tal i staden 

Maglaj.98 De ansökte senare om ett tilläggsanslag på 250 000 kr.99 

1998 KuG ansökte och fick 2,69 miljoner för att fortsätta reparationerna och restaureringarna på 

Moskén i Maglaj etapp 2 som rör byggnadens kupol samt loggia.100  

1998 KuG ansökte och fick 620 000 för att göra en ordentlig utredning om vilka objekt stiftelsen 

skulle arbeta med under de kommande åren. Pengarna bekostade ett nyöppnat kansli i Stockholm 

med en avlönad anställd.  

                                                           
97 I alla summor som KuG ansökte om från Sida ingick även kostnader för KuGs egna anställda projektledare i 
BiH i form av lön, bostad, kontor, transporter, kontorsmaterial, resor osv. I uppradningen anger jag endast de 
konkreta projekten de söker för.    
98 Sidas arkiv. Sida beslutsummer SEKA 328/96 diarienummer SEKA 1996-0625-10. 
99 Sidas arkiv. Sida diarienummer SEKA 1996-0625/80 Stiftelsen kulturarv utan Gränser med anhållan om 
tilläggsanslag för projektet ”Återställande av krigsskadade miljöer i Bosnien” inkommet 1997-07-24 doss KK 
BIH. 
100 Sidas arkiv. Sida beslutsnummer Sida ÖST 85/98 diarienummer 1998-01214/1. 
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Motiv för ansökan och beslut 

Moskén i Maglaj blev KuGs allra första projekt och det var deras första ansökan till Sida. Ansökan 

är präglad av att det handlar om en kulturvårdande akutinsats för att skydda moskén och värdshuset 

inför vintern. Hotet legitimerade en insats för att säkerställa de kulturhistoriska värden som moskén 

och värdshuset, som ligger bredvid, besitter. Delar av de Sidapengar KuG fick för det här projektet 

kom från medel som var till katastrofinsatser och flyktingbistånd så även Sida såg det som en 

akutinsats. Att Sida valde att avdela medel för bevarande av kulturarv betyder att de såg det som 

en del av biståndet vid sidan av andra akuta insatser. 

KuGs ansökningar från denna tidsperiod var väldigt inriktade mot restaurering och 

återuppbyggnad. Även om de redan i sin första ansökan skrev att kulturvården i BiH var i stort 

behov av kompetensutveckling var det framför allt återuppbyggnaden som var i fokus. Om det sen 

gick att anordna möten mellan svenska och bosniska experter i kompetensutvecklande syften i 

relation till projektet var det positivt. Lokala och internationella aktörer som till exempel 

federationens institut för kultur-och naturvård, UNESCO:s lokala representant och Sidas lokala 

representant kom med förslag på vilka byggnaderna som skulle restaureras. KuG ägnade sig åt 

byggnader som redan utpekats som kulturarv av någon annan. 

För att motivera sitt första projekt till Sida skrev KuG att den strategiska krigföringen till stor del 

gick ut på att genom att utplåna motståndarens kulturarv även förstöra dennes nationella identitet 

och värdighet. Så länge de fysiska skadorna inte åtgärdades skulle dessa ständigt vara en påminnelse 

om den kränkning kulturarvet och den nationella identiteten varit utsatt för. KuG skrev att 

återupprättandet av kulturarvet var väldigt angeläget för en framtida fredlig relation mellan 

parterna.101  

KuG hänvisar till Europarådets medlemsländers kulturministermöte som ägde rum i maj 1996 där 

det fastslogs att återupprättandet av kulturarvet i Kosovo och BiH skulle få internationellt stöd och 

en aktionsplan togs fram. Stiftelsen betonade att det vid ministermötet togs fram en resolution som 

slog fast att skyddet av kulturarvet var av stor vikt för social och ekonomisk utveckling.102 För att 

stärka sin ansökan lade KuG fokus på att kulturarv redan var en del av biståndet till BiH från andra 

biståndsaktörer. Jag tolkar det här framhållandet av andra aktörer som ett försök från KuGs sida 

att motivera att kulturarv redan hade en plats inom biståndet till BiH för att motivera Sida till att 

godkänna deras ansökan. Genom att tillskriva restaureringen av krigsskadade byggnader en sådan 

                                                           
101 Sidas arkivhandling 95-96/YUG/13087 Ansökan om bidrag till återställande av krigsskadade kulturmiljöer i 
Bosnien diarienummer SEKA 1996-0625/10. 
102 Sidas arkivhandling 95-96/YUG/13087 Ansökan om bidrag till återställande av krigsskadade kulturmiljöer i 
Bosnien diarienummer SEKA 1996-0625/10.  
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avgörande del i försonings- och fredsprocessen försökte KuG att höja kulturarvet till en lika 

självklar position inom biståndet som till exempel bostäder, infrastruktur, sjukvård etcetera.  

Sida använde samma metod i motiveringen till sitt beslut. De skrev om det symbolvärde 

förstörelsen av kulturhistoriska byggnader hade haft under kriget, och hur det speciellt drabbade 

de muslimska bosniakerna. Återuppbyggnaden av dessa byggnader skulle då bli en viktig del för att 

återupprätta offrens kulturella identiteter och även BiHs mångkulturella historia. För att betona att 

återuppbyggnaden av kulturhistoriskt värdefulla byggnader hade en plats inom biståndet till BiH 

betonade Sida Daytonavtalet och annex 8. Beslutet blev att inom begränsad omfattning, kunde det 

byggnadskulturella arvet rymmas inom de dåvarande prioriteringarna för Sveriges 

återuppbyggnadsbistånd.103 Sida omnämnde inte kulturarvet i sin helhet i sitt beslut utan skriver 

endast om kulturhistoriska byggnader. Utifrån mina tolkningar av texten tillskrev inte Sida 

restaureringen av dessa byggnader lika stort värde för försoning och fred som KuG gjorde. Sida 

verkade se insatserna mer för att stärka offren, bosniakerna. Myndigheten använde dock, precis 

som KuG, internationella dokument för att motivera att kulturarv har en plats inom biståndet. 

Förhandlingen om kulturavsbiståndsdiskursen hade börjat men det gällde inte vad den skulle 

innehålla utan om den överhuvudtaget hade en plats inom den diskursordning som biståndet till 

BiH var en del av.  

Efter två år var arbetet med moskén färdigt och KuG ville utveckla sin verksamhet och ansökte 

om pengar för att kunna göra ordentliga utredningar, planläggningar och projekteringar för att 

besluta om vilka projekt de skulle satsa på under kommande år.104 Stiftelsen ville utöka sin 

verksamhet till andra delar av federationen men även i Republika Srpska. Sida godkände ansökan 

med motiveringen att det är viktigt att kunna göra noggranna undersökningar så att de projekt KuG 

ville genomföra var realistiskt möjliga och genomförbara. Inte endast rent tidsmässigt utan även 

gällande tillgång till material och hantverkare. Sida skrev även om vikten av att återvändande 

flyktingar måste känna att deras rötter fanns kvar i hembygden.105 KuG skrev inget om något av 

detta i sin ansökan och använder heller inte ordet krigsskadade i sin projekttitel utan kallar det 

endast Återställande av kulturarvet i Bosnien.106 

                                                           
103 Sidas arkiv diarienummer SEKA-1996-0625/140 Promemoria kopplat till beslut nr SEKA 328/96 1996-09-05 s. 
2 
104Sidas arkiv diarienummer 1998-05539 Sida-Öst Stiftelsen Kulturarv utan Gränser med ansökan till 
utredningsarbete och planläggning av 1999 års insatser för ” Återställandet av kulturarvet i Bosnien”. 
105 Sidas arkiv diarienummer 1998-05539 Bedömmningspromemoria 1998-11-12 kopplat till beslut nr 557/98 
1998-11-27 s. 3 
106 Sidas arkiv diarienummer 1998-05539 Sida-Öst Stiftelsen Kulturarv utan Gränser med ansökan till 
utredningsarbete och planläggning av 1999 års insatser för ” Återställandet av kulturarvet i Bosnien”. 
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Som jag tolkar det har KuG och Sida två olika ingångar och delvis två olika mål med insatserna i 

BiH. För KuG handlade det först och främst om att rädda och bevara kulturarvet för att restaurera 

bort spåren efter kriget vilket skulle öppna upp för försoning och fred. Men exakt hur steget mellan 

att sopa bort krigets spår och fred och försoning skulle se ut framgår inte. För Sida var 

återupprättandet av det multikulturella BiH och att stärka de återvändande bosniakernas identitet 

två motiv som förekommer i alla beslut som Sida skrev 1996-1998.107 Så de hade delvis ett mer 

specifikt mål än bara fred och försoning i allmänhet. Sida lade tyngdpunkten inte på bevarande och 

skydd utan på kompetensutveckling. I ett av sina beslut hänvisade Sida till att resultaten av KuGs 

första projekt i Maglaj fick större betydelse än de förväntade. Dels kom det att bli ett 

åskådningsexempel för att utveckla den bosniska kompetensen inom restaureringsområdet. Men 

det blev även mer av ett utvecklingssamarbeteprojekt med kulturvårdsinstitutet i Sarajevo än tanken 

var från början.108 Kompetensutveckling var en viktig del även för KuG men med syftet att de 

lokala aktörerna skulle kunna ta hand om det bosniska kulturarvet på, enligt KuG, rätt sätt. KuGs 

mål kan sammanfattas med skydd och bevarande medan Sida jobbade mot samhällelig utveckling. 

När de bägge parterna kommit överens om att en kulturarvsbiståndsdiskurs platsade inom 

biståndets diskursordning fortsatte förhandlingarna om vad denna skulle innehålla och vilken plats 

och funktion kulturarv skulle ha inom biståndet. Sida och KuGs olika mål representerade två olika 

positioner kulturarv kan inta. Antingen som mottagare av en insats, att målen med insatsen är att 

bevara kulturarvet. Eller att kulturarvet är ett verktyg för att uppnå utveckling som ger genklang i 

samhället i stort. Precis som Ashworth och Tunbridge menar att det brukarna av kulturarvet tar 

med sig inte är de fysiska representationerna utan berättelserna109 fast här byts berättelserna ut mot 

kompetens och utveckling och de restaurerade byggnaderna blir bara ett steg på vägen. 

 Med tiden blev Sida allt mer delaktiga i KuGs projekt. I beslutet till att godkänna 

utredningsprojektet skrev myndigheten att de kommer att följa upp projektet dels genom 

delrapporter men även genom möten i Stockholm där de kunde påverka planeringsfasen. De ställde 

sig tveksamma till vissa av delprojekten som KuG föreslog och ville att dessa diskuteras.110 Det är 

tydligt att Sida ville ha mer makt över vilka projekt KuG ansökte om pengar till och de ville vara 

delaktiga redan i planeringsprocessen. Myndigheten flyttade sitt maktutövande till tidigare i 

                                                           
107 Sidas arkiv diarienummer SEKA-1996-0625/140 Promemoria kopplat till beslut nr SEKA 328/96 1996-09-05 , 
diarienummer 1889-01214/1 Promemoria  1998-02-18 kopplat till beslut nr Sida ÖST 85/98 1998-02-25, 
diarienummer 1998-05539 Bedömmningspromemoria 1998-11-12 kopplat till beslut nr 557/98 1998-11-27. 
108 Sidas arkiv , diarienummer 1889-01214/1 Promemoria  1998-02-18 kopplat till beslut nr Sida ÖST 85/98 
1998-02-25 s. 1, 3. 
109 Ashworth & Tunbridge s. 8 
110 Sidas arkiv diarienummer 1998-05539 Bedömmningspromemoria 1998-11-12 kopplat till beslut nr 557/98 
1998-11-27 s. 5. 
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processen därför att de ville att ansökningarna skulle kunna godkännas. Vilket gör att de fick en 

mer direkt makt över vilka byggnader som skulle restaureras och hur de kompetenshöjande 

insatserna skulle se ut. I Ashworth och Tunbrides modell flyttar Sida sin position till att besluta 

över urvalet till att inta samma position som KuG i modellens första box.  

Val av byggnader och projekt 

Gällande valen av byggnader för KuGs första insatser så poängterade Sida i sitt beslut att stiftelsen 

inte valt någon av de mest symbolladdade förstörda kulturhistoriska byggnaderna i Sarajevo utan 

valde projekt i en mindre ort. Samt att den ena byggnaden är profan och inte kopplad till någon 

speciell etnisk-nationalistisk ideologi, medan moskén som har en etnisk koppling, då de muslimska 

bosniakerna räknas som en etnicitet, även är stadsbildens viktigaste byggnad. Men båda 

byggnaderna är viktiga delar av den kulturhistoriska miljön i gamla Maglaj och att restaurera dessa 

byggnader kan påverka bevarandet av hela miljön.111  

KuG skrev inget om etnicitet i sin första ansökan men genom att välja en moské som första projekt 

visade de ändå tydligt sitt stöd till bosniakerna som krigets främsta offer.112 Sida i sin tur försökte 

vara lite mer neutrala genom att framhålla den profana byggnaden och säga att moskén inte endast 

är en religiös byggnad utan även viktig för stadsbilden i stort.113 Men som jag visar under 

ovanstående rubrik tog de uttalat ställning för bosniakerna. 

För att använda Ashworth och Tunbridges modell såg Sida vem de främsta brukarna av byggnaden 

var, bosniakerna, och det var dessa som var mottagarna av restaureringen. Men genom att framhålla 

helhetsbilden breddades gruppen av brukare, från att inte endast vara troende muslimer som nyttjar 

moskén, till att bli alla i staden Maglaj och utanför som dagligen ser på bebyggelsen. Sida betonade 

moskéns plats i stadsbilden samt kulturmiljön runt de två byggnader i sin helhet och såg det hela 

ur ett större perspektiv medan KuG var fokuserade på de specifika byggnadernas bevarande. Även 

om de också borde sett en tydlig brukare är det inget de lade någon större vikt vid. Sida gav 

egentligen uttryck för ett mer modernt kulturmiljövårdtänk än vad KuG gjorde genom att sätta 

byggnaderna i relation till den omgivande stadskärnan. För att använda Ashworth och Tunbridges 

modell så såg Sida moskén och värdshuset som resurser för att skapa en komplett helhetsbild av 

produkten Maglajs historiska centrum.  

                                                           
111 Sidas arkiv diarienummer SEKA 1996-0625-10. Promemoria kopplat till Sida beslutsnummer SEKA 328/96 
1996-09-09 s. 3 
112 Sidas arkiv diarienummer SEKA 1996-0625/80 Stiftelsen kulturarv utan Gränser med anhållan om 
tilläggsanslag för projektet ”Återställande av krigsskadade miljöer i Bosnien”  1997-07-24. 
113 Sidas arkiv diarienummer SEKA-1996-0625/140 Promemoria kopplat till beslut nr SEKA 328/96 1996-09-05 s. 
3. 
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I ansökan som lämnades in för att ansöka om finansiering till utredningar inför kommande projekt 

visade KuG att de mer systematiskt ville välja restaureringsobjekt utifrån möjligheterna att till dessa 

koppla seminarier och workshops. KuG ville börja jobba mer aktivt med kompetensutveckling än 

vad de gjorde tidigare. I de delrapporter som skickades till Sida under det första projektet framgår 

att kompetensbristen hos bosniska hantverkare, byggarbetare och kulturvården blev allt mer 

uppenbara. De saknade framförallt kunskaper om att ta fram projekteringshandlingar som dög till 

att ligga till grund för upphandlingar med hantverkare men även i varsamhet samt i användandet 

av korrekta material och metoder.114 Mottagarna av KuGs insatser var tydligt professionella inom 

kulturvården. I sina ansökningar visade KuG inga tecken på att det på något vis kopplade in 

allmänheten och brukarna av kulturarvet i urvalsprocessen. KuG rör sig i den vänstra delen av 

Ashworth och Tunbridges modell där stiftelsens fokus var att säkerställa kulturarvsresurserna och 

insatserna riktades därför mot de människor som arbetade med dessa. 

Med insatserna på Nationalmuseet i Sarajevo breddades KuGs fokus från att restaurera byggnader 

och arbeta med småskalig kompetensutveckling till att även inbegripa att ta fram bevarandeplaner 

och program för olika verksamheter inom museet.  Men under utredningen kom KuG i samarbete 

med Staffan Thorman, från Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm som kallats in som expert, 

fram till att museet inte var redo för den här typen av insatser än. De var i större behov av 

reparationer på byggnaderna, utrustning och förbrukningsmaterial.115 Så här var KuG inriktade på 

publiken och brukarna av museet och ville gå fortare fram än vad det fanns förutsättningar för.             

Sida skrev i ett av sina beslut att KuG fick beröm av UNESCO för att vara de enda som hade 

verklig kulturhistorisk inriktning till skillnad från andra organisationer som arbetade med liknande 

frågor men hade ett religiöst eller ideologiskt anslag.116 Vilket inte helt stämmer då KuG egentligen 

drev en ganska hård restaureringsideologi som utgick ifrån hur kulturvårdens alla instanser 

fungerade i Sverige. I själva restaureringarna lades stor vikt på historiskt korrekta material och 

metoder.  Principer den lokala personalen inte hade någon erfarenhet att arbeta utifrån enligt KuG 

då det var inom dessa områden många av de kompetenshöjande insatserna var inriktade. 117  

UNESCOS beröm visar på att mosképrojektet i Maglaj blev framgångsrikt ur KuGs perspektiv och 

Sida höll med. De skriver att  

                                                           
114 Sidas arkiv, Sida avtal 980227, Sida/ÖST 85/98 Delrapport 1 980622 och Delrapport 2 980930. 
115 Slutrapport, Återställande av krigsskadademiljöer i Bosnien utredning 1999-2000, ref Sida/Öst 98-05539. 
116 Sidas arkiv diarienummer 1889-01214/1 Promemoria  1998-02-18 kopplat till beslut nr Sida ÖST 85/98 1998-
02-25 s. 3.  
117 Sidas arkiv. Sida diarienummer SEKA 1996-0625/80 Stiftelsen kulturarv utan Gränser med anhållan om 
tilläggsanslag för projektet ”Återställande av krigsskadade miljöer i Bosnien” inkommet 1997-07-24 doss KK 
BIH. 
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Det nu avslutade projektet med restaurering av moskén har fått stor betydelse som 

åskådningsexempel i arbetet med att utveckla den bosniska kunskapen på restaureringsområdet och 

stärker Sida i tron att KuG även i fortsättningen skall kunna arbeta framgångsrikt. Det finns goda 

förutsättningar att de nu skisserade projekten också kommer att ge positiva sidoeffekter och därmed 

förmera Sidas bidrag.118    

De skrev även i sitt beslut att ”Sidas insatser via KuG är således högst relevanta, särskilt som de 

också hjälper till att öka intresset för och utbilda i konsten att ta hand om landets kulturskatter.”119 

Användandet av ord som ”positiva sidoeffekter” och ”förmera Sidas bidrag” tycker jag också visar 

att Sida hade större ambitioner med de insatser de var delaktiga i än att endast skydda och bevara 

kulturarv. Men med det sista citatet visar de också att de lade en viss vikt vid bevarande. Även om 

KuG och Sida hade olika målsättningar så accepterade de varandras olika inriktning.  

 

Projekt 1999-2001 
 

Projekten 

1999 KuG ansökte om 4, 15 miljoner men fick 4 miljoner för restaureringsarbeten på värdshuset 

Uzerbegov Konak i Maglaj, Romanovic träkyrka i Republica Srpska, Klostret i Ozren, Franciskaner 

klostret Kraljeva Sultjeska samt till förbrukningsmaterial, utrustning och reparationer på 

Nationalmuseet Zemaljska Muzej. Utredning/projektering inför eventuella kommande arbeten på 

ortodoxa kyrkan i Maglaj, Porttorn i Banja Luka och Despica kuca som är ett köpmanhus i Sarajevo 

från 1600-1700-tal. KuG planerade även ett seminarium om bevarandeplanering och var delaktiga 

i en vandringsutställning om osmansk kultur som togs fram gemensamt av Nationalmuseet i 

Sarajevo och Medelhavsmuseet i Stockholm som visades i Sverige och Norden.120   

2000 KuG ansökte och fick 4 miljoner för restaureringsarbeten på Despica kuca, arbete med 

vandringsutställningen samt reparationsarbeten på Nationalmuseet Zemaljska Muzej, arbete med 

arkiv i två franciskanerkloster, utredningar/projekteringar inför kommande projekt och pengar för 

att kunna driva KuGs kansli i Stockholm.121 

                                                           
118 Diarienummer 1998-05539 Bedömnings promemoria tillhörande beslut nr 557/98  1998-11-12 s. 4. 
119 Diarienummer 1998-05539 Bedömnings promemoria tillhörande beslut nr 557/98 1998-11-12 s. 3. 
120 Sidas arkiv. Sida diarienummer 1998-05539/5 Sida Öst Stiftelsen kulturarv utan Gränser med ansökan om 
bidrag till etapp 3 av projektet ”Återställande av krigsskadade miljöer i Bosnien”  1999-03-01.  
121 Sidas arkiv diarienummer 2000-001830 Stiftelsen Kulturarv utan Gränser med ansökan om bidrag till 
bevarandeinsatser i Bosnien och Hercegovina 2000-2001 inkommit 2000-04-10. 
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2001 KuG ansökte och fick 5,4 miljoner för vidare arbeten på Nationalmuseet Zemaljska Muzej 

med dels reparationer men även verksamhetsutveckling, Despica kuca verksamhetsutveckling för 

stadsmuseet som ägde lokalen, restaurera basarbyggnader vid brofästet i Mostar, 

utredning/projektering inför kommande projekt nästkommande år, projektering och 

byggkostnader för klosterkyrkan i Zavala och stadskärnan i Jaice samt till finansiering för kansliet 

i Stockholm.  KuG började även utveckla sin verksamhet i Kosovo och Federala Republiken 

Jugoslavien, dessa projekt täcks dock inte in av denna uppsats men finansieringen för dessa söktes 

gemensamt med projekten i BiH.122   

 
Motiv till ansökan och beslut 

KuG ansökte om bidrag till fler projekt än tidigare. Från att endast ha arbetat i Maglaj och Sarajevo 

utökade stiftelsen geografiskt och projekterar på objekt runt om i federationen och även i Republika 

Srpska. Från och med ansökan 1999 började KuG att tydligt redogöra för sina målsättningar för 

årets arbeten och det året handlade väldigt mycket om kunskapsuppbyggnad, kompetensutveckling 

och nätverksbyggande.123 KuG började ta till sig mer av det utvecklingsfokus som Sida arbetade 

utifrån och det i grunden ojämlika maktförhållandet gjorde att Sida alltid kom att kunna vara 

påverkare medan KuG var den påverkade, en konstant påverkanslinje. På så vis kunde Sida påverka 

KuG att adaptera och prioritera vissa av Sidas intresseområden som till exempel samhällsutveckling 

och uppbyggnad av kompetenser. I förhandlingen om vilka positioner skydd/bevarande respektive 

utveckling skulle ha inom kulturarvsbiståndsdiskursen hade Sida, som huvudfinansiär, ett konstant 

övertag. I Sidas beslut om att de stödde utredningsprojektet som KuG fick stöd för 1998 tog 

myndigheten ett principbeslut på att stödja KuG med ca 4 miljoner årligen under 1999 och 2000.124 

Detta garanterade stöd kan tolkas som ett bevis på att KuG lyckats balansera sina mål med de Sida 

förespråkade. Men de kan även ses som en morot för att KuG skulle anpassa sig mer till Sidas 

utvecklingsfokuserade mål. Runt år 2000 blev denna påverkan väldigt direkt när Sidas platschef i 

Sarajevo Per Iwansson, som var arkitekt, verkade bli mer delaktig i utredningarna inför beslutandet 

av vilka projekt KuG skulle ansöka om pengar för.125 Sida stärkte sin position tidigt i 

urvalsprocessen. I beslutet för ansökan gällande år 2000 skrev Sida att KuGs projekt låg helt i linje 

                                                           
122 Sidas arkiv diarienummer 2001-000519 Stiftelsen Kulturarv utan Gränser med ansökan om bidrag till 
bevarandeinsatser på Västra Balkan 2001-2002 inkommit 2001-01-22. 
123 Sidas arkiv. Sida diarienummer 1998-05539/5 Sida Öst Stiftelsen kulturarv utan Gränser med ansökan om 
bidrag till etapp 3 av projektet ”Återställande av krigsskadade miljöer i Bosnien” 1999-03-01 s. 2ff. 
124 Diarienummer 1998-05539 Bedömnings promemoria tillhörande beslut nr 557/98 1998-11-12 
125 Diarienummer 2000-001830 Promemoria tillhörande beslut nr 281/2000 2000-06-13 s. 4. 
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med deras policy för kultursamarbete från mars samma år och 2001 när KuG startade sin 

verksamhet i Serbien låg det helt i linje med Sidas strävan efter att arbeta mer regionalt.126  

Innehållet i Sidas beslut angående godkända medel varierade under denna period egentligen endast 

gällande för vilka byggnader besluten tog. Motiveringarna till varför de valde att stödja KuGs 

ansökningar är väldigt likartade och motiveringen från 2001 är rakt av kopierad från föregående år. 

Något som jag tolkar som ett resultat av de täta kontakterna mellan de bägge organisationerna och 

att eventuella åsikter Sida har om ansökningarna kommuniceras på annat sätt. Myndigheten skrev 

att deras erfarenheter av KuG var att de var effektiva, seriösa och utförde kvalitativa arbeten. Att 

de innehade rätt kompetenser och en resursbas varifrån de kan kalla in experter när dessa saknades 

inom stiftelsen. Sida tryckte på att KuG lade stor vikt vid att bevara historisk autenticitet gällande 

material och metoder. Sida framhöll detta som en viktig aspekt även ur miljösynvinkel.127 Texterna 

reproducerar den rådande kulturarvsbiståndsdiskursen i den intertextuella kedjan och ingen 

förändring sker i kampen mellan skydd/bevarande och utveckling. Det tolkas här som att Sida var 

nöjda med de utvecklingsaspekter KuG infört i sina projekt och KuG var nöjda med att Sida lade 

vikt vid aspekter som rör historisk autenticitet. Det var inte längre någon kamp om vad som skulle 

utgöra kulturarvsbiståndsdiskursens inriktning utan båda var nöjda med det utrymme de olika 

målsättningarna intog och detta läge reproduceras via texterna. Detta status quo kan också ses som 

en konsekvens av att förhandlingarna skedde mellan parterna så tidigt i urvalsprocessen att när 

ansökningshandlingarna skrevs hade det redan kompromissats mellan stridande målsättningar och 

kampen blir inte synlig i texten.  

Förstörelsen av den gamla bron i Mostar, Stari Most, är ett av de mest symbolladdade ögonblicken 

under kriget i BiH. Bron symboliserade ett enat land och bilderna på när den rasar ner i flodens 

vatten spreds över världen. Uppmärksamheten blev enorm och efter kriget blev återuppbyggnaden 

av bron ett riktigt prestigeprojekt som drevs gemensamt av staden Mostar, UNESCO och 

Världsbanken. KuG blev i slutet av 1998 tillfrågade, genom Sida, av svenske ambassadören i 

Sarajevo om de var intresserade av att på något sätt vara delaktiga i projektet. Per Iwansson skrev 

till Gunnel Unge som var ansvarig för kulturbistånd på Sida ” (…) att Sida i första hand låter KuG 

titta på det. Vill de på något sätt gå vidare får de diskutera detta med oss. (…) Om vi skulle engagera 

oss i sammanhanget tycker jag det skulle vara mer för att finansiera svensk expertis än för att 

finansiera stora investeringar. Svenska expertis är i sammanhanget KuG och de resurser de kan 

                                                           
126 Diarienummer 2000-001830 Promemoria tillhörande beslut nr 281/2000  2000-06-13 samt diarienummer 
2001-000519 Promemoria tillhörande beslut nr 109/2001 s. 5 
127 Diarienummer 2000-001830 Promemoria tillhörande beslut nr 281/2000 2000-06-13. 
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mobilisera.”128 KuG intog en roll som ansvariga för kulturarv inom svenskt bistånd. Sida visade 

genom uttalandet stort förtroende för KuG och överlät en del av bestämmanderätten över vilka 

kulturarvsrelaterade projekt i BiH som Sida skulle delta i till stiftelsen. KuG kunde inta rollen som 

påverkare och utöva makt över en viss del av Sidas verksamhet. Sidas påverkanslinje mot KuG 

som var baserad på finansiering blockerade inte möjligheten att det skulle kunna gå linjer även åt 

andra hållet. KuG kunde inte påverka Sida i samma utsträckning som tvärtom, de hade inga resurser 

som kunde stödja det. Men inom vissa områden gav deras kompetens, som inte Sida besatt, 

möjligheter att inta rollen som påverkare. Beslutet blev att KuG inte kom att engagera sig direkt i 

bron med motiveringen att det fanns många andra som gjorde det och de kunde nyttja sina resurser 

bättre på andra ställen.129  

Val av byggnader och projekt 

År 1999 gick KuG ifrån att byggnaderna skulle restaureras på grund av krigsskador. Den osmanska 

träkyrkan Romanovci i Republica Srpska och köpmanshuset Despica kuca i Sarajevo valdes till stor 

del ut för att de hade intressanta skadebilder som kunde öppna upp för metoddiskussioner. Detta 

faktum ansågs viktigare än att återställa krigsskador vilket öppnade upp för att välja byggnader som 

hade andra typer av skador.130 Träkyrkan kom KuG aldrig att arbeta på då den lokala biskopen ville 

att lokalbefolkningen skulle rusta upp kyrkan utan inblandning från utländska organisationer.131 Det 

var första gången KuG, utläsbart från ansökningar och rapporter, blev nekade av de lokala 

aktörerna att restaurera ett objekt de valt ut. Brukarna av kulturarvet gör sig synliga i texten i valet 

av projekt genom att motsätta sig till att vara mottagare. Så det var inte KuG som gjorde dem 

synliga utan det var de själva. Att det var serberna som nekade kan bero på att även om inte KuG 

uttalat tog ställning för den ena eller andra sidan skickade valet av deras första objekt, en bosniakisk 

moské, starka signaler.  

KuGs stöd till Nationalmuseet i Sarajevo bedrevs i många olika former. Dels bidrog de med 

utrustning men de utförde även reparationer på den naturhistoriska paviljongen som är en av 

museets byggnader. I april 2000 anordnade KuG ett seminarium på museet med titel ”Towards the 

Modernisation of Zemaljska Muzej of today” där museets plats i det bosniska samhället 

                                                           
128 Sidas arkiv diarienummer 1998-06395/2 Sida Öst Mail till Gunnel Unge från Per Iwansson 1999-01-04.  
129 Sidas arkiv diarienummer 1998-06395/2 Sida Öst Mail till Gunnel Unge från Per Iwansson 1999-01-04. 
130 Sidas arkiv diarienummer 1998-05539/5 Sida-Öst  Öst Stiftelsen kulturarv utan Gränser med ansökan om 
bidrag till etapp 3 av projektet ”Återställande av krigsskadade miljöer i Bosnien” 1999-03-01 och diarienummer 
2000-001830 Stiftelsen Kulturarv utan Gränser med ansökan om bidrag till bevarandeinsatser i Bosnien och 
Hercegovina 2000-2001 s. 4. 
131 Sidas arkiv diarienummer 1998-05539/101 Delrapport 1 1999-09-15.  
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diskuterades. Ett fokus som var ett stort brott mot museets tidigare mer akademiska inriktning.132 

Det här seminariet kan tolkas som ett resultat av det reformarbete KuG allt mer blev en del av där 

fokus låg på att anpassa de bosniska aktörerna inom kulturvårdsfältet till framförallt västeuropeiska 

men också internationella standards. 

KuG åtog sig att restaurera hela den naturhistoriska paviljongen exteriört för att de ville sätta en 

standard för hur de resterande byggnaderna som ingår i museikomplexet skulle restaureras. 

Paviljongen skulle också kunna användas som förebild vid restaureringar av byggnader från samma 

tidsperiod.133 KuG finansierade också projekteringar för arbeten på de etnologiska och arkeologiska 

paviljongerna för att restaureringarna som sedan finansierades och drevs av EU respektive 

kommunen skulle ske med hänsyn till byggnadernas kulturhistoriska värden.134 När KuG skulle 

etablera sig i staden Jajce  i Västra Bosnien som tillhör den kroatiska delen av federationen var det 

delvis för att omfattande internationella biståndsinsatser hade gjorts i den medeltida stadskärnan 

som varit skadliga för kulturarvet. KuG ville med de utvalda objekten införa ett kulturmiljötänk 

som de hoppades skulle smitta av sig på de andra biståndsorganisationerna så att dessa utförde 

arbeten med större varsamhet om de kulturhistoriska miljöerna.135 I ovannämnda projekt är det 

tydligt att mottagarna av KuGs insatser var andra biståndsorganisationer. KuG tyckte att de inte 

handlade rätt och ville därmed visa på goda exempel som sedan kunde fungera som rättesnöre. 

Från att rikta sina insatser främst mot lokala professionella inom kulturvårdssektorn riktade KuG 

nu in sig på andra aktörer inom biståndssektorn för att kunna påverka inriktningen på 

återuppbyggnaden i hela städer och byar till förmån för varsamhet och bevarandet av 

kulturhistorisk bebyggelse.  

I en delrapport skriver KuGs ordförande Bengt OH Johansson att: 

Diskussionerna kring restaureringen av Despica Kuca och tillbyggnaden av Uzeirbegov 

Konak i Maglaj har visat att fortsatta insatser krävs för att skapa och bibehålla ett gemensamt 

synsätt kring metodik och materialfrågor i samband med restaurering av kulturhistoriskt 

värdefulla byggnader. Om ekonomiskt utrymme kan skapas inom 2000 års projekt kommer 

KuG därför att föreslå att den nya chefen för kulturvårdsinstitutet i Sarajevo och några av 

                                                           
132 Slutrapport Bevarandeinsatser i Bosnien 1999-2000 s. 6 samt Sidas arkiv diarienummer 2001-000519/200 
Slutrapport 2002-12-20 s. 5f. 
133 Sidas arkiv diarienummer 2000-001830 Slutrapport 2001-12-19 s. 5. 
134 Sidas arkiv diarienummer 2001-000519/200 Slutrapport 2002-12-20 S. 4. 
135 Sidas arkiv diarienummer 2001-000519 Ansökan om bidrag till bevarandeinsatser på Västra Balkan 2001-
2002 2001-01-22. 
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hans medarbetare bjuds in till Sverige för studiebesök och seminarium med utgångspunkt från 

svensk restaureringsverksamhet.136    

Utifrån Bengt OH Johanssons citat kan den i BiH rådande restaureringsideologin och metodiken 

tolkas som ett större hot mot bevarandet av kulturarvet än någonting annat och att BiHs 

kulturvårdare inte visste hur de skulle ta hand om sitt eget kulturarv. Trots uttalandet om vikten av 

ett gemensamt synsätt var det den bosniska personalen som skulle åka till Sverige för att studera 

hur restaureringar görs här. KuG visade inget intresse för det bosniska sättet. 

KuG verkade måna om att människor de utbildade i relation till olika projekt skulle fortsätta att 

arbeta med dessa enligt de metoder de lärt sig. Vid en besiktningsresa i BiH under hösten 2000 

träffade Bengt OH Johansson på en person som tidigare varit stadsarkitekt i Maglaj men som nu 

bytt jobb och istället arbetade som projektledare åt ett byggföretag. Johansson ställde sig frågan om 

de investeringar KuG gjort i mannens kunskapsutveckling angående bevarandet av den gamla delen 

av Maglaj nu var förgäves.137 Istället för att se det positivt att mannen ifråga kunde sprida sina 

relativt nyvunna kunskaper om bevarande av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom 

byggsektorn så såg Johansson det som en eventuellt bortkastad investering. Kanske var KuG rädda 

för att någon utan kunskaper inom kulturvård skulle bli ny stadsarkitekt i Maglaj vilket kunde 

resultera i ett sämre bevarande av Maglaj.  

 

Projekt 2002-2004 
 

Projekten 

2002 KuG ansökte om och fick 8,1 miljoner för projekt i både BiH och Kosovo. För BiH ansöktes 

om 5,274 miljoner till projekten Nationalmuseet Zemaljski Muzeij i Sarajevo till både restaurering 

av byggnader men även utveckling av verksamheten, restaurering av Despica Kuca, restaurering av 

klosterkyrkan Zavala, restaurering av Jajces historiska stadskärna, projektledaren Tina Wiks 

deltagande i nationella kommissionen för skydd av minnesmärken i Bosnien samt till 

undersökningar inför nya insatser för kommande år.138 

                                                           
136 Sidas arkiv diarienummer 2000-001830 Delrapport 1 2000-09-29.  
137 Sidas arkiv diarienummer 2000-001830/15 Rapport från besök i Bosnien och Hercegovina för Kulturarv utan 
Gränser 1-4 september 2000. 
138 Sidas arkiv diarienummer 2002-000789/10 ÖST/EVB Ansökan om bidrag till bevarandeinsatser på västra 
Balkan 2002-2003 2002-02-14 samt diarienummer 2002-000789/50 ÖST/EVB Komplettering av ansökan 2002-
02-14 om bidrag till insatser på Västra Balkan 2002-2003 2002-03-26. 
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2003-2004 KuG ansökte om 30 miljoner där 15 miljoner skulle användas 2003 och 15 miljoner 

2004. De fick 24,68 miljoner som delas upp följande 13,995 miljoner 2003 och 10,685 miljoner 

2004. De ansökte för projekt i Serbien, Montenegro, Kosovo och BiH. För projekt i BiH ansökte 

de om 13,355 miljoner för åren men fick 11,655 miljoner. Projekten de ansökte för i BiH är 

Nationalmuseet Zemaljski Muzeij i Sarajevo både för byggkostnader men även 

verksamhetsutveckling, restaurering av Despic Kuca, restaurering av klosterkyrkan i Zavala, 

restaurering av Omerbegova huset i Jajce, restaurering av 13 st områdestypiska bostadshus i Jajce, 

projektering för en bit av stadsmuren runt Jajce, restaurering av en till basarbyggnad i Mostar, 

restaurering av en byggnad till kulturarvsinstitutet i Mostar, restaureing av Handanija moskén i 

Prusac, taktäckning av Safer-Aga Begovic moskén i Stolac, låta studenter på Universitet i Sarajevo 

utreda behoven på olika byggnader i byn Mostaci, Tina Wiks deltagande i Kommissionen samt för 

ett samarbete med universitet i Sarajevo där fyra personer ur KuGs styrelse skulle fungera som 

lärare på arkitekturutbildningen en vecka vardera.139  

 

Motivering till ansökan och beslut  

Till 2003-2004 började KuGs verksamhet ändra fokus och inrikta sig mer mot kapacitet- och 

institutionsbyggande och för att göra sitt arbete mer hållbart långsiktigt ansåg de att de måste få 

lokalsamhället att förstå hur och varför kulturarvet borde bevaras. KuG skrev att de kunde fungera 

som rådgivare och facilatorer men att viljan till förändring måste komma från lokalbefolkningen. 

De betonade att tillgången till sitt eget kulturarv är en mänsklig rättighet och utan det kan 

människor inte leva i fred med varandra. Om synliga spår av ett krigsskadat kulturarv inte 

försvinner kommer det att fungera som en ständig påminnelse om det lidande människor utsatts 

för.140 Precis som i sin allra första ansökan åberopade KuG igen kulturarvets absolut avgörande roll 

för fredlig samvaro mellan människor och vikten av att restaurera krigsskadat kulturarv. Att de 

valde att återigen tillskriva kulturarvet, och speciellt det synliga, denna oerhört stora roll i ett 

samhälle drabbat av konflikt tolkar jag som ett direkt resultat av att Sida i sitt beslut till ansökningen 

2003-2004 skrev att huvudfokuset för KuGs arbete måste vara kapacitetsbyggande och 

institutionell utveckling, det var inte att restaurera förstörda byggnader med kulturhistoriskt 

värde.141 Med tanke på organisationernas täta kontakter kom nog inte detta uttalande som en total 

                                                           
139 Sidas arkiv diarienummer 2003-000834/10 ÖST/EVB Application: Support to restoration and capacity-
buildings in the sector of Cultural heritage in the Balkans 2003-2004  2003-02-27. 
140 Sidas arkiv diarienummer 2003-000834/10 ÖST/EVB Application: Support to restoration and capacity-
buildings in the sector of Cultural heritage in the Balkans 2003-2004  2003-02-27 s. 2ff.  
141 Sidas arkiv diarienummer 2003-834 Promemoria 2003-04-04 kopplat till beslut nr 181/02 2003-04-25 s. 4 
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överraskning när KuG läsde beslutet. Ansökans nya inriktning, gentemot tidigare år, och 

betoningen av kulturarvets roll kan tolkas som ett sätt att visa att restaureringar för att bygga bort 

de synliga spåren av kriget var av största vikt. 

Sida hade redan sedan första projektet lagt mer fokus på de mer teoretiska delarna i form av 

kunskapsuppbyggnad och att stärka de lokala institutionerna och KuG hade drivit dessa frågor 

parallellt med restaureringsprojekten, vilket Sida godkänt. Men nu nyttjade Sida sin möjlighet att 

utöva makt för att ändra inriktning på KuGs verksamhet dels i BiH men även på hela Västra Balkan. 

Verksamhetsomvandlingen visar att Sida tog makten över kulturarvsbiståndsdiskursens inriktning 

och deras utvecklingsmål blev det dominerande, inom biståndets diskursordning skulle kulturarv 

ses som ett verktyg för kapacitets- och institutionsbyggande. Och restaureringen av byggnader fick 

komma i andra hand.  

Sidas nya riktlinjer gällde inte endast KuG utan även de lokala aktörerna i BiH. Myndighetens 

ekonomiska stöd skulle gå till hjälp till självhjälp. För att uppnå detta krävde Sida att deras insatser 

skulle matchas av byggnadernas ägare, kommunen eller institutionerna samt att ägarna måste kunna 

klara driftskostnaderna. Mottagarna av stödet måste tydligt visa att de uppskattade och tog till sig 

KuGs insatser. Ägarförhållandena måste således vara tydliga och Sida skulle inte stödja 

restaureringar av privatägda byggnader om det inte förelåg speciella anledningar.142 Sida höjde inte 

endast kravet på delaktighet från byggnadsägare utan även högre upp i leden. Myndigheten skrev 

att om det inte fanns någon utveckling inom kapacitet- och institutionsbyggandet hos de lokala 

aktörerna borde KuG inte förlänga sitt program. Mottagarna av insatserna måste dessutom erkänna 

det symboliska värdet av ett gemensamt kulturarv och dess betydelse för en försoningsprocess.143  

Enligt Fairclough både konstituerar och konstitueras diskurserna av den sociala praktiken och som 

jag tolkar det är detta ett exempel på hur det går till. Sidas omdaning av KuGs verksamhet 

resulterade i att kulturarvsbiståndsdiskursen fick en tydlig inriktning mot samhällsutveckling. Inom 

denna utvecklingsambition låg krav om ansvar och ägandeskap. Detta påverkade lokala 

institutioner och kommuner till att börja ta ansvar för det bosniska kulturarvet om de ville fortsätta 

vara mottagare av Sidas/KuGs insatser. Kravet som ställdes på de lokala aktörerna påverkade även 

KuG då Sidas krav på ägandeskap förutsatte att mottagaren blev en aktiv del av de projektet KuG 

drev. Nu tvingades även KuG till att börja förhålla sig till de människor som brukade kulturarvet 

och nyttjade de byggnader stiftelsen arbetat med. De kunde inte längre främst rikta sig till 

människor inom kulturvårdssektorn.  

                                                           
142 Sidas arkiv diarienummer 2003-834 Promemoria 2003-04-04 kopplat till beslut nr 181/02 2003-04-25 s. 4 
143 Sidas arkiv diarienummer 2003-834 Promemoria 2003-04-04 tillhörande beslut nr 181/03 2003-04-25 s. 4 
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Trots krav om större delaktighet tyckte inte Sida dessa möttes på ett förväntat sätt och i april 2004 

rekommenderade Sida att KuG skulle sluta driva projekt som endast var riktade mot BiH efter 

årets slut, men att landet även i fortsättningen skulle involveras i regionala utbildningssatsningar 

och andra regionala projekt. Men det direkta stödet till BiH borde avslutas. Motiveringen var enligt 

Sida att samarbetet med kulturvårdsinstitutet i Sarajevo fungerat dåligt och att det i allmänhet fanns 

en liten vilja till att arbeta över de etniska gränserna.144 I slutet av perioden 2003-2004 omvandlades 

lokalkontoret i Sarajevo, som startades i december 2003, till att bli ett regionalt inriktat kontor som 

skulle arbeta med mer övergripande regionala projekt.145 Myndigheten ansåg också att KuG skulle 

lägga ner sitt stöd till Nationalmuseet i Sarajevo efter budgetperioden 2003-2004 samt börja dra 

ner sina insatser i Kosovo, utan att förlora genomslaget, då Sverige skulle börja fasa ut sitt bistånd 

till landet.146   

 På lite drygt ett år hade Sida omformat KuGs verksamhet och syfte. Huvudorsaken till deras 

närvaro i landet från första början, att bevara och skydda det krigsskadade kulturarvet, blev inte 

längre huvudsyftet. Stiftelsens fokus skulle inte längre vara praktisk restaurering och de skulle lägga 

ner sin direkta verksamhet i både BiH och Kosovo, de länder de varit verksamma i längst. Om 

KuG ville fortsätta att driva någon form av verksamhet i området krävdes finansiering och när 

deras huvudfinansiär ställde den här typen av krav var det sannolikt svårt att säga emot.  

 

Val av byggnader och projekt 

Tina Wik var anställd projektledare för KuG i Sarajevo och 2002 blev hon av UNESCO erbjuden 

en av platserna i Kommissionen som upprättades enligt Daytonavtalet annex 8. Kommissionens 

uppgift var att arbeta fram en skyddslagstiftning samt utse ett antal nationella monument i BiH 

som skulle bli skyddade enligt den nya lagen. Kommissionen utsågs snart efter Daytonavtalet trätt 

i kraft och mandatperioden för den första kommissionen hade nu gått ut.147 År 2003 omvandlades 

kommissionen och blev det statliga kulturvårdsinstitutet i BiH.148 Att Wik tillfrågades såg KuG som 

ett erkännande av sitt arbete i området och betydelsefullt för stiftelsens möjligheter att i framtiden 

verka för sina syften på ett internationellt plan. Men också för att kunna föra diskussioner med 

                                                           
144 Sidas arkiv diarienummer 2002/789 Slutkommentar till beslut ÖST 473/2002 samt beslut ÖST 205/2002 
2004-04-23.  
145 Sidas arkiv diarienummer 2003-834 Final report for -2003-2004- on the work of Cultural Heritage without 
bordersin the Western Balkan region with the support of Sida Februari 2006  
146 Sidas arkiv diarienummer 2003-834 Promemoria tillhörande beslut nr 181/03 2003-04-25 s. 2 
147  Sidas arkiv diarienummer 2002-000789/50 ÖST/EVB Komplettering av ansökan 2002-02-14 om bidrag till 
insatser på Västra Balkan 2002-2003 2002-03-26. 
148 Sidas arkiv KuGs Årsredovisning för räkenskapsåret 2003  
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politiker i BiH om kulturmiljövårdens framtid i landet.149 Med Tina Wik i Kommissionen blev KuG 

en aktör på den högsta nivån inom utformandet av hur kulturmiljövården skulle se ut och även till 

viss del vad det statligt skyddade kulturarvet kom att bestå av. Genom att de monument 

Kommissionen utsåg som bevarande värda blev lagskyddade kom de att representera ett nationellt 

kulturarv i BiH. Det blir nästan en övertydlig bild av att kulturarvet faktiskt är något konstruerat 

när det utses en kommission vars uppgift är att skapa ett representativt och inkluderande kulturarv 

i ett land som gått igenom ett inbördeskrig. Precis som Harrison skriver skapas inte kulturarvet 

genom ett naturligt urval utan genom medvetna val.150  

I valet av restaureringsobjekt gick KuG mer mot att ägna sig åt större områden än enskilda 

byggnader. De enskilda byggnader som dock valdes motiverades ofta av synlighet. Antingen direkt 

i sin omgivning eller som förebilder för framtida restaureringar drivna av lokala aktörer. KuG åtog 

sig bland annat att återställa fasaden på huvudbyggnaden samt interiören på Nationalmuseet i 

Sarajevo. Syftet var att interiört göra museet attraktivt för besökarna och exteriört för att byggnaden 

ligger i ett exponerat läge i staden och med en restaurerad fasad skulle den ta plats i och bli mer 

synlig i stadsbilden. Byggnaden kom även att fungera som exponeringsyta för KuGs arbete och 

svenskt bistånd.151 I Jajce valdes bland annat en byggnad, Omerbegovića Kuca, för att den hade en 

strategisk placering i staden och målet var att byggnaden skulle omvandlas till turistcentrum.152 I 

Jajce kom KuG också att restaurera bostadshus som var byggda i en för staden traditionell 

arkitektur. Arbetet på dessa skedde tillsammans med Cross Roads som hjälpte återvändanden 

flyktingar att återställa sina förstörda hem.153 Staden skulle bli ett pilotprojekt för att visa på att det 

är möjligt att kombinera kulturvård och humanitära biståndsprojekt.154 KuG skriver ”I Jajce är det 

tydligt att utan KuG:s medverkan i återuppbyggnadsprojektet så hade såren från kriget- där 

bosniakiska hus och moskéer medvetet förstördes som en del av den etniska rensningen- 

permanenterats. Bosniakernas kulturhistoriska existensberättigande i staden hade för alltid ”byggts 

bort” med stöd från det internationella samfundet.” 155 KuG positionerade sig som det bosniakiska 

kulturarvets förkämpe som skulle skydda det mot ovarsamma biståndsorganisationer. Även här, 

                                                           
149 Sidas arkiv diarienummer 2002-000789/50 ÖST/EVB Komplettering av ansökan 2002-02-14 om bidrag till 
insatser på Västra Balkan 2002-2003 2002-03-26. 
150 Harrison s. 4 
151 Sidas arkiv diarienummer 2002-000789/10 ÖST/EVB Ansökan om bidrag till bevarandeinsatser på västra 
Balkan 2002-2003 2002-02-14 
152 Sidas arkiv diarienummer 2003-000834/10 ÖST/EVB Application: Support to restoration and capacity-
buildings in the sector of Cultural heritage in the Balkans 2003-2004 s. 13 
153 Sidas arkiv diarienummer 2003-000834/10 ÖST/EVB Application: Support to restoration and capacity-
buildings in the sector of Cultural heritage in the Balkans 2003-2004   
154 Sidas arkiv diarienummer 2003-000834/10 ÖST/EVB Application: Support to restoration and capacity-
buildings in the sector of Cultural heritage in the Balkans 2003-2004  s. 2 
155 Kulturarv utan Gränser i Bosnien och Hercegovina Överlämning av restaureingsprojekt. Juni 2004 s. 25 
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som med Nationalmuseet i Sarajevo, eftersträvade KuG att deras projekt skulle fungera som 

förebilder, i det här fallet för biståndsorganisationer som, enligt KuGs ideologi, gjorde fel.  

I och med alla ovannämnda projekt började KuG arbeta mot en tydlig mottagare och brukare av 

kulturarvet, en inbjudande museientré för att locka besökare, ett turistcentrum för att locka turister 

och att hjälpa en husägare att bygga upp sitt förstörda hus. För att applicera Ashworth och 

Tunbridges modell har KuG förflyttat sig från att endast uppehålla sig vid kulturarvsresurserna i 

början av processen till att faktiskt se brukarna i slutet av den. Vilket kan kopplas ihop med 

stiftelsens uttalande om att börja arbeta med mer lokal förankring för att uppnå en långsiktighet i 

projekten. Detta var en respons på den utveckling som skedde i stort inom kulturmiljövården under 

1990-talet och framåt när brukarperspektivet slog igenom ordentligt. Det fördes dock fram redan 

tidigare men det tog ett tag för det att nå ut. I ICOMOS:s Amsterdamdeklaration från 1975 

framhölls vikten av att befolkningen i en stad måste vara delaktiga i arbetet med bevarande av 

kulturarv för de måste förstå vilka kulturhistoriska värden som de professionella arbetar för att 

bevara. Deklarationen angav även att allmänheten bör vara delaktiga i allt från planering till när 

beslut tas.156  

På Updrag av Sida skrev KuG en exitplan för att redogöra för hur deras verksamhet i BiH kunde 

fasas ut, hur projekten skulle kvalitetssäkras, hur överlämningen skulle ske samt vilka åtgärder som 

krävdes för att säkra långsiktigheten i de svenska investeringarna. Men den blev även en 

sammanfattning över KuGs verksamhet i BiH ditintills och de problem och möjligheter de stött 

på men även såg för kulturarvets roll i det bosniska samhället framöver.   

KuG skriver i planen att intresset för kulturarvet hade ökat och att restaureringar de utfört kunde 

spela en viktig roll i de utvecklingsplaner som Office of the High Representative (OHR)157 och 

andra internationella aktörer tog fram. Turism utpekas som en viktig faktor för lokal ekonomisk 

utveckling. Både EU Regional Economic Development programme (EURED) och Foreign 

Investment Promotion Agency of Bosnia and Herzegovina (FIPA)158 pekade ut kulturarvet som en 

viktig resurs för att attrahera turister.159 Som jag nämnt tidigare poängterade KuG att projekten i 

både i Jajce och Mostar bland annat valdes ut för att städerna skulle kunna återta sina platser som 

populära turistmål.  Innan kriget arbetade var femte person i Jajce med besöksnäringen på något 

                                                           
156 Amsterdamdeklarationen http://www.icomos.org/en/charters-and-texts/179-articles-en-
francais/ressources/charters-and-standards/169-the-declaration-of-amsterdam 
157 OHR är en internationell tillsatt myndighet i BiH vars uppgift är att övervaka implementeringen av Dayton 
avtalet. OHR har idag omfattande befogenheter att ta beslut när landets parter inte kommer överens.  
158 En statlig myndighet vars uppgift är att attrahera utländska investerare till BiH. 
159 Sidas arkiv Kulturarv utan Gränser i Bosnien och Hercegovina Överlämning av restaureringsprojekt. Juni 2004 
s.10ff 



49 
 

vis och stadskärnan var en stor del av det som attraherade besökare. Restaureringen hade resulterat 

i att gamla hantverk återupptagits och byggnadsarbetare fått jobb.160 En turismdiskurs började ta 

plats inom KuGs kulturvårdsdiskurs och det kan ses som ett resultat av strömningar som pågått 

inom kulturarvssektorn under en längre tid. Miles Glendinning skriver att kommersialiseringen av 

kulturarv slog igenom under 1990-talet161 och resulterade i att kulturarvet förväntades ”göra” mer 

saker än tidigare bland annat vara en aktiv del i strategier för ekonomisk utveckling. Men även att 

utnämnda världsarv förväntades bli stora turistmål och attrahera olika sorters investerare.162 Mostar 

blev världsarv 2005163 men Jajce blev det inte men bägge hade samma förväntningar på sig att vara 

en stor del av lösningen på Bosniens ekonomiska problem och kunna skapa ekonomisk tillväxt. 

Glendinning skriver att från 1990-talet och framåt så skedde ett skifte i den rådande 

kulturarvsideologin och kommersialism gick från att anses vara en extern kraft som oftast utgör ett 

hot till att bli en del av bevarandet av kulturarv.164 Insatserna i Jajce och Mostar syftade inte endast 

till att hjälpa lokalbefolkningen att komma på fötter igen genom att skapa arbetstillfällen utan de 

blev en del av utvecklingsplanerna för hela BiH.  

 

Projekt 2005-2008 

 
Projekten 

2005-2006 KuG ansökte om 28,59 milj för projekt i BiH, Montenegro, Serbien, Kosovo och 

Albanien. 2, 28 milj söktes för att avsluta pågående projekt i BiH och starta ett nytt projekt som 

rörde framtagandet av underhållsplaner och vårdprogram. De sökte även pengar till regionala 

projekt som BiH var en del av. På inrådan från Sida förlängdes projekttiden så att den kom att gälla 

2005- juni 2008 och KuG fick för denna period 30 milj. 

 

 

 

                                                           
160 Sidas arkiv Kulturarv utan Gränser i Bosnien och Hercegovina Överlämning av restaureringsprojekt. Juni 2004 
s.29  
161 Miles Glendinning The Conservation Movement A History of Architectural Preservation Antiquity to 
Modernity (2013) s. 420. 
162 Glendinning s. 422. 
163 http://whc.unesco.org/en/list/946  
164 Glendinning s. 420. 
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Motivering till ansökan och beslut 

Under den sista tidsperioden som undersöks i den här uppsatsen var det inte endast Sida som kom 

att påverka KuGs verksamhet i BiH utan även EU. År 2003 erkändes BiH som ett potentiellt 

kandidatland165  och det kom att få en inverkan på inriktningen av KuGs verksamhet. Samma år 

godkände Sveriges riksdag regeringens proposition Gemensamt ansvar: Sveriges politik för global 

utveckling som hade en direkt påverkan på Sidas arbete och således även de krav myndigheten ställde 

på sina samarbetspartners.166 Propositionen angav att i Sveriges samarbeten med Västra Balkan 

borde EU-integration ses som en drivkraft för utveckling och fattigdomsbekämpning. Åtgärder 

skulle inriktas på att främja ländernas anpassning till europeiska samarbetsstrukturer och 

värdegemenskaper utifrån ländernas egna prioriteringar.167 Inom kulturen skulle Sverige verka för 

kulturella utbyten för att öka förståelsen för kulturskillnader och värna kulturell mångfald. Utbyten 

skulle ske både mellan Sverige och andra länder men även mellan utvecklingsländer. I 

propositionen framhölls att svensk kulturpolitik under lång tid varit kopplad till internationella 

utvecklingssamarbeten med insatser riktade mot ökad demokrati och social, ekonomisk och 

kulturell utveckling.168  

KuGs verksamhet kom att omformas ytterligare under denna period och de skrev själva ”With this 

application we therefore want to work in a slightly new direction. Compared to earlier Sida-financed 

projects we now forsee a clearer regional approach to be more fruitful. Where the main goal is 

reconciliation as a prerequisite for peace and democracy and respect for human rights in the region, 

as the only way to fight poverty and come closer to the European Union.”169 I citatet märks att 

kulturarvet och dess bevarande inte längre var i fokus utan blev ett verktyg för att nå andra mål. 

Fattigdomsbekämpning och en EU anpassning var huvudmålet men vägen dit gick via mänskliga 

rättigheter och demokrati. Frågor som låg på en mer global nivå och hade en annan komplexitet 

än de stiftelsen arbetat med tidigare. KuG höjde sig en nivå från att tidigare varit mer en, som Sida 

kallade dem aktivistorganisation170, som vill rädda kulturarvet blev de nu en organisation som 

arbetade med globala utvecklingsfrågor.  

                                                           
165 http://www.sida.se/Svenska/Har-arbetar-vi/Europa/Bosnien-Hercegovina/Utvecklingen-i-Bosnien-
Hercegovina/  
166 Prop 2002/03:122 
167 Prop 2002/03:122 s. 70. 
168 Prop 2002/03:122 s. 48 
169 Sidas arkiv diarienummer 2004-2279 Application for development of, and through, the cultural heritage in 
Western Balkan 2004-08-17 s. 2. 
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We want our partners to come closer to each other by trying to open up avenues for mutual 

benefits. A true cooperation can never be created on command or in seminars focusing on 

reconciliation in general. A true reconciliation process has to come from below and from 

conviction. It has to be a natural outcome of a common process. An initiator, facilitator and 

moderator is needed. CHwB has the competence to act as such as we are now very familiar 

with the situation in the region after having long-term experience and close contacts with many 

of the institutions involved.171 

Det är ganska stora anspråk KuG tar i ovanstående citat men de stämmer väl överens med Sidas 

övergripande mål “Apart from overarching goal of poverty reduction the goal of Sida´s cooperation 

with Europe is to contribute to building democracies, functioning market economies, social welfare 

and support to the long-term reform work for harmonization with EU.”172  Sidas mål är baserade 

på ovannämnda proposition som i sin tur är de svenska riktlinjerna för att arbeta mot de 

internationella millenieutvecklingsmålen vars övergripande mål är att avskaffa fattigdom och 

hunger.173 KuG anpassade sitt arbete för att lägga det i linje med de rådande mål Sida arbetade efter. 

I slutrapporten för projektperioden 2005-2008 omnämnde KuG sig själva som en av få NGOer 

som arbetade med kulturarvsfrågor men dom kallade sig själva för en ”development NGO”. De 

skrev att deras utvecklingsmål var att stimulera ekonomisk tillväxt och utveckla kulturarvet till en 

inkomstbringande faktor, och att i alla deras projekt har det tagits med i projektutformningen hur 

KuGs projekt passade in i en generell utvecklingsplan för området eller landet. 174 Den här typen 

av uttalanden i början av dokumentet är väldigt talande för hur KuG ville profilera sig själva och 

för den förändringen som skett inom organisationen och dess verksamhet.  

Det är dock inte bara KuG som höll på att förändras, det gjorde även Sida. Även om de bägge 

organisationernas ingång och målsättning med insatserna i BiH i början skiljde sig från varandra så 

var ändå andemeningen den samma. BiH var ett land skadat av krig och KuG och Sidas uppgift 

var att se till att lappa ihop det som fanns kvar och börja bygga på ruinerna, det förflutna var lika 

närvarande som framtiden. Men i och med propositionen och EU:s erkännande riktades alla blickar 

mot framtiden. Drivkraften blev utveckling och anpassning för att föra in BiH i framtidens Europa. 

Inom kulturarvsbiståndsdiskursen fick bevarande en statistroll och KuG som så starkt försvarat 

kulturarvets roll inom biståndet omnämner sig själva som en ”development NGO”.  Utveckling 
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blev ledordet istället för skydd och bevarande. KuG hade blivit en biståndsorganisation som 

jobbade med kulturarvsfrågor istället för tvärt om, vilket var fallet initialt.  

EU-anpassningen av Västra Balkan kom att, av naturliga orsaker, bli tongivande i en del av KuGs 

projekt i BiH.  Inom kulturarv och restaureringsområdet var BiH tvungna att börja anpassa sig 

efter internationella krav samt direktiv, policies och lagar från EU. De skulle även förändra sin syn 

på kulturarv för att den måste överensstämma med den rådande synen inom unionen.175 KuG skrev 

i sin ansökan att i det forna Jugoslavien låg fokus på att bevara enskilda byggnader och monument 

medan kulturvården i västra delen av Europa började inrikta sig mer och mer på att bevara hela 

områden, så kallade ”historical zones”. Ett synsätt som nu måste få fäste även i BiH och hela Västra 

Balkan.176 Dessa zoner kan kopplas till konceptet om ”cultural landscapes” som började utvecklas 

under sent 1970-tal inom kulturarvssektorn men som slog igenom under 1990-talet. Istället för att 

bevara enskilda större monument lades nu fokus på större landskap som kunde fånga in och 

synliggöra en kulturell mångfald, både samtida men även historiskt sett.177   

Kulturarvsinstitutionerna tvingades börja samarbeta med kommunerna för att kunna arbeta med 

områden som bestod av både gamla och nya byggnader, ”integrated conservation”. I BiH föreslogs 

Jajce som en bra stad för att implementera ett sådant arbetssätt. 178 Den här typen av helhetssyn på 

staden som inkluderade både nya och gamla byggnader fördes fram i ICOMOS:s 

Amsterdamdeklaration från 1975. I deklarationen framhölls vikten av att bevarandet av historiskt 

värdefulla byggnader måste integreras i stadsplaneringen och inte endast ägnas punktinsatser här 

och där.179 Även om deklarationen är från 1975 aktualiseras dess innehåll när ICCROM 1994 

börjarde ägna sig åt konfliktlösningar och tog fram ett nytt program som kallades ”Integrated 

Territorial and Urban Conservation” som byggde på samma helhetssyn som 

Amsterdamdeklarationen. Detta program riktades till en början mot forna sovjet-länder.180 

Programmet gick ut på att genom utbildning, nätverk och forskning ägna sig åt kapacitetsbyggande 

inom institutioner och myndigheter i Europa för att kunna integrera en helhetssyn i 
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stadsplaneringen.181 Även om inte BiH var en direkt del av det gamla Sovjet så låg tankarna i tiden 

och plockades upp av KuG som var en del av den europeiska kulturarvssektorn och följde de 

aktuella strömningarna. 

KuG blev nu än mer delaktig i reformeringen av det bosniska samhället, dess institutioner och 

myndigheter. Sidas beslut att KuG skulle ägna sig åt kapacitetsbyggande och institutionsutveckling 

fick nu verkligen genomslag. Enligt min tolkning blir nu utvecklingsdelen inom 

kulturarvsbiståndsdiskursen präglad av en ny inriktning mot reformarbete. Från att utvecklingen 

syftade mot kompetens- och kapacitetsbyggande tidigare så fick den nu ett tydligt mål i form av 

BiHs EU-medlemskap. Den sociala praktiken, i form av propositionen och EU-beslutet, 

konstituerar diskursen vilket resulterar i en ny beståndsdel i form av reformarbete. Här blir det 

tydligt hur den sociala praktiken konstituerar diskursen vilket resulterar i en samhällsförändring. 

Exakt hur den kom att påverka samhället i BiH inom kulturarvsområdet är dock svårt att säga 

något om då KuG fasade ut sin verksamhet och inte startade några större nya projekt under den 

här tiden. Men ovannämnda Jajce är ett exempel och KuG arbetade även med att EU-anpassa 

Nationalmuseet i Sarajevo där de förutspådde att inom tre år skulle museet att drivas och fungera 

på ett sätt som motsvarade liknande museum i övriga Europa.182 Större påverkan på samhället hade 

nog det faktum att KuG slutade driva projekt i landet vilket resulterade i att ekonomiska medel 

avsatta för finansieringen av kulturarv försvann från ett fattigt samhälle. 

Den sociala praktiken kom inte endast driva fram en viss förändring i samhället utan även inom 

KuGs egen organisation. Propositionen angav att Sverige ställer sig bakom FN och Världsbankens 

arbete med att jobba mer med resultatstyrning och uppföljning inom det globala 

utvecklingssamarbetet och givarländerna måste kunna visa upp tydligare resultat av sina insatser i 

olika länder.183  För KuGs del resulterade detta i att Sida från 2005 och tre år framåt sekonderade 

Margareta Husén till stiftelsen där hennes arbetsuppgifter blev att utbilda KuGs personal om Sidas 

metoder för beredning av insatser, utarbetande av projektdokument och budgetar samt 

genomförande, uppföljning, rapportering och utveckla stiftelsens anställdas kunnande om svenskt 

utvecklingssamarbete. När det gällde ansökningshandlingar ansåg Sida att de måste utvecklas inom 

utvecklings- och projektmål, resultat, indikatorer, risker och riskhantering. Samt att de måste 

analysera hur deras projekt påverkade eventuella etniska spänningar och vilka risker det fanns för 

uppblossande konflikter. Sida tyckte heller inte att stiftelsen jobbade tillräckligt med jämställdhet 
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och genusaspekter i sina projekt. 184  I och med att institutioner, NGOer och de styrande inom 

entiteterna i BiH började inta en allt viktigare roll och fick mer makt så skulle KuG även arbeta 

mer med frågor gällande delaktighet och ägandeskap.185 Den sociala praktikens påverkan till 

förändring inom KuGs organisation skulle i förlängningen kunna leda till större samhälleliga 

förändringar genom stiftelsens nya arbetssätt.   

Resultatstyrning skulle uppnås genom införandet av en ny arbetsmetod, Logical Framework 

Approach (LFA), som Husén skulle lära ut och som Sida beslutat att alla deras samarbetspartners 

skulle arbeta utefter. Metoden är resultatinriktad och ett hjälpmedel för målstyrd planering. Stor 

vikt läggs vid att under projektplaneringen analysera frågor kring projektets relevans, uthållighet 

och genomförbarhet. Metoden kommer med ett batteri av frågor, matriser, analysmetoder och olika 

steg som skall följas.186 Sida använde metoden vid granskning, uppföljning och utvärdering av 

projekt de finansierade. De ansökande skall i sin tur utarbeta hela projektet utefter modellen som 

skall användas både vid projektformuleringen men även vid genomförandet. Syftet med metoden 

är att den skall vara ett hjälpmedel för att skapa deltagande, ansvar och ägandeskap. Grundtanken 

är att fokus skall ligga på vad ens aktiviteter kommer att uppnå, slutresultatet, och hur detta 

stämmer överens med den förändring som målgruppen för insatsen önskar. För detta krävs att 

målgruppen är med redan i projektutformningen. En grundförutsättning är att ett projekt skall 

skapa en uthållig utveckling och för att det skall vara möjligt måste de parter som berörs av 

problemet själva styra utformningen och genomförandet av projektet.187 Den här metoden kom att 

få stor bäring på KuGs projektplanering då de bland annat måste kunna visa att de hade tydliga 

mål, vem som var intressenter och hur stiftelsen gjorde uppföljning, utvärdering och kontroll av 

projektet under tiden de pågick.188  

Sida började se KuG som en allt större aktör och lade stora resurser på att professionalisera hela 

deras verksamhet. Men även om påverkanslinjerna verkar vara väldigt enkelriktade från Sida till 

KuG under denna period satte dock KuG vissa spår även inom Sida. I Omsorg om kulturmiljön, som 

gavs ut 2005, drar Sida upp riktlinjer för sitt utvecklingsarbete i relation till kulturarv och en av de 

två författarna bakom skriften är Bengt OH Johansson, dåvarande ordförande för Kulturarv utan 

Gränser. Riktlinjerna trycker på att fattiga människor har rätt till sin historia och att kulturarvet, 
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om det används rätt, är en resurs.189 Att Bengt OH Johansson är en av två författare visar även på 

att Sida ställer sig bakom och delar den syn som KuG har på kulturarv. Lovisa Smedberg fastställer 

i sin masteruppsats att i en jämförelse mellan policydokument från fyra olika länder så är Omsorg om 

kulturmiljön det enda som förhåller sig till kulturarv som något både positivt och negativt då det kan 

användas av nationalistiska ideologer för att särskilja människor. Och som sådant kan det bli en 

måltavla i konflikter.190 Något Johansson har personliga erfarenheter av som ordförande i KuG. 

Policyn tar också upp vikten av varsamhet och användandet av traditionella material och metoder 

men även hotet som urbanisering och ovarsam utveckling inom turism kan utgöra.191 I inledningen 

till policyn fastställer Sida att ”Strävan efter att ta tillvara och bygga vidare på samhällens kulturarv 

skall inte ses som en överflödig belastning på utvecklingssamarbetet. Att se kulturmiljön som en 

resurs är tvärtom ett betraktelsesätt som kan skapa konstruktiva utgångspunkter för detta 

samarbete.”192 KuGs inställning, ideologi och metodik skiner igenom. 

 

Val av byggnader och projekt 

KuGs nya syn på kulturarvet som en bas varifrån projekt utvecklas och ger genomslag även inom 

andra områden i samhället blir väl synlig i undersökningens material. 

We look upon the cultural heritage as a driving force for sustainable development based on 

international conventions and fully in line with the Swedish policy for global development. 

The right to a cultural heritage is part of the human rights. (…) but cultural heritage can also 

be an important tool for economic development as even poor countries can be rich of a 

powerful cultural environment and have a rich heritage- sometimes its even one of its best 

assets. In restoration traditional handicrafts are used and brought into usage again, which form 

a basis for small entrepreneurs and a cheaper way of building.193 

Kulturarvet i BiH sågs inte längre endast som ett medel för försoning utan även för att få landets 

ekonomi på fötter igen. OHR ansåg att det fanns en stark ekonomisk potential inom turism för 

BiH. Men då landet saknar milslånga stränder får naturupplevelser, äventyr och intressanta 

besöksmål fungera som dragplåster. Kulturarvet blir då en resurs varifrån en besöksnäring kan 

byggas upp. Återuppbyggnaden av bron i Mostar och det kringliggande området gjordes bland 
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annat med syftet att försöka återinföra turismen. KuG ville vara delaktiga i att utveckla Jajce till ett 

besöksmål och hitta lokala partners för att restaurera och utveckla ett antal strategiska områden 

som hade potential till att attrahera besökare.194 Ashworth och Tunbridges modell blir här 

applicerbar utifrån sitt ursprungliga mer kommersiellt inriktade syfte. En kulturarvsinstitution 

plockar delar för att konstruera ett kulturarv utifrån behoven hos en specifik målgrupp. I Jajce var 

turister den specifika målgruppen och vilka byggnader som valdes ut för att restaureras gjordes 

utifrån tänkta behov och intressen hos dessa. Att KuG började förhålla sig till turister som tydliga 

brukare av kulturarv gjorde att turism fick en plats inom kulturarvsbiståndsdiskursen som ett medel 

för att nå ekonomisk utveckling. Men även här var det den sociala praktiken i form av att OHR 

lyfter upp turism som en viktig del för utveckling som konstituerade denna förändring i förening 

med att kommersialisering blev en del av bevarande av kulturarv som diskuterades tidigare i 

undersökningen. KuG anpassade sin verksamhet för att passa in i landets egna utvecklingsplaner 

men påverkades även av den förändrade synen på turism och kommersialism inom 

kulturarvssektorn. 

I och med implementeringen av exitplanen handlade perioden 2005-2008 i BiH om att fasa ut 

KuGs landspecifika projekt. För att säkerställa långsiktighet för de investeringar Sida och KuG 

gjort i landet började stiftelsen arbeta med att ta fram underhållsplaner/vårdprogram för alla 

byggnader de restaurerat under sina 10 år.195 Det rör sig om 19 projekt i åtta städer/byar. KuG 

anordnade en kurs om hur underhållsplaner upprättas och inom kursen tog deltagarna fram ett 

antal planer som distribuerades till berörda instanser för att kunna användas som underlag.196 

Underhållsplanerna blev viktiga verktyg för att KuG skulle kunna säkerställa att ägarna till 

byggnaderna de restaurerat visste hur de skulle arbeta och ta hand om dessa i framtiden med respekt 

till kulturvärdena. Annars var KuGs arbete och Sidas pengar omintetgjorda ganska snabbt om 

byggnaderna inte underhölls. KuG ansåg att en förändring av hur institutioner, byggnadsägare och 

allmänheten ser på sitt kulturarv måste till för att säkra den långsiktiga varsamheten.”If the cultural 

heritage is not taken care of by professionals with a view of the cultural heritage as a common 

human resource, and with capacity to reach the public at large in a dialogue, it will continue to be 

an underlying threat to peace in the region.”197 KuGs fokus fortsatte att vara mot brukarna i den 

högra halvan av Ashworth och Tunbridges modell. Den professionella kulturvården måste kunna 

                                                           
194 Sidas arkiv diarienummer 2004-2279 Application for development of, and through, the cultural heritage in 
Western Balkan 2004-08-17 s. 12 
195 Sidas arkiv diarienummer 2004-2279 Application for development of, and through, the cultural heritage in 
Western Balkan 2004-08-17 s. 9. 
196Sidas arkiv Plan of Operation and Budget Proposal for 2007  2007-02-07-02 s. 13 ff. 
197 Sidas arkiv diarienummer 2004-2279 Application for development of, and through, the cultural heritage in 
Western Balkan 2004-08-17 s. 3. 



57 
 

skapa medvetenhet kring vikten av det bosniska kulturarvet hos allmänheten för att säkerställa dess 

bevarande. Detta gällde också för KuG men de måste även inrikta sig mot professionella så att när 

stiftelsen skulle lämna landet forsatte dessa att arbeta utifrån stiftelsens principer. Att både ordna 

utbildning och distribuera framtagna vård-och underhållsplaner som studie-och förebildsmaterial 

tolkar jag som ett sätt att maximera möjligheterna att nå ut med ett nytt arbetssätt.  

KuG avslutade sina sista restaureringsprojekt i BiH 2007 och var därmed inte involverade i några 

landspecifika projekt i landet. Deras stöd till kulturarvet i BiH gick nu endast genom de bosniska 

deltagarna i de olika nätverken stiftelsen var ansvariga för.198 Syftet med nätverken var dels 

kompetensutveckling men framförallt var de till för att människor inom samma branscher skulle 

träffas över lands- och etnicitetsgränserna och börja samarbeta. Som jag tidigare nämnt började 

KuG allt mer se sig som facilatorer vars uppgift var att skapa plattformar där människor kunde 

mötas som ett första steg till försoning. Men själva försoningsprocessen kan inte tvingas fram utan 

måste komma från människorna själva, det enda KuG kunde göra var att ge dem förutsättningarna. 

År 2006 startade SEEheritage ett regionalt nätverk för NGOer som arbetade med kulturarvet på 

olika sätt i BiH, Kosovo, Serbien, Makedonien, Albanien och Montenegro.  Syftet var att de olika 

organisationerna över etnicitetsgränserna skulle kunna utväxla erfarenheter, starta samarbeten och 

marknadsföra sina aktiviteter för att nå ut till en bredare allmänhet.199 För att stärka samarbetet 

mellan museer på Västra Balkan startades nätverket Regional Museum Development. Inom 

nätverket skulle museianställda kunna samarbeta över lands- och etnicitetgränserna med att ta fram 

utställningar, planera studiebesök och utbyta erfarenheter. 200 Ur detta nätverk uppstod ett regionalt 

nätverk för kvinnliga museichefer. KuG skrev att regionala samarbeten och nätverk var viktigt för 

en långsiktig hållbarhet och skapar försoning. Fungerande regionala kontakter skulle även hjälpa 

till att minska utländsk inblandning. Istället för att se sig om efter internationella experter kunde 

den efterfrågade kunskapen hittas regionalt.201  KuG startardeockså Regional Training Network 

inom vilket en masterutbildning i restaurering skulle startas gemensamt av ett antal universitet på 

Västra Balkan.202 Startandet av dessa nätverk kan tolkas som en mer eller mindre medveten handling 

utifrån propositionens betoning på vikten av kulturutbyten mellan utvecklingsländerna. Det faller 

även inom ramen för Sidas principer om hjälp till självhjälp då kontakter inom regionen över 

landsgränserna gav förutsättningar för att hitta kompetens regionalt. En kompetens som kanske 
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bättre passar in på lokala förhållanden än vad en internationell expert kan bidra med.  För 

kulturarvet i området var dessa nätverk viktiga då mycket kunskap försvann under kriget när 

människor var tvungna att fly och hamnade på nya ställen antingen inom BiH eller utanför.  
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III. Analyserande slutdiskussion 
 

I denna uppsats har jag dels undersökt vilka positioner den svenska stiftelsen Kulturarv utan 

Gränser och myndigheten Sida hade i konstruktionen av kulturarvet under 

återuppbyggnadsprocessen efter kriget i Bosnien och Hercegovina.  Jag har även undersökt hur 

relationen såg ut då mellan Sida och KuG samt vilka diskurser som förekommer i 

kommunikationen dem emellan. Materialet till undersökningen har bestått av 

projektansökningshandlingar som ansökningar, beslut och rapporter. Till hjälp för att analysera 

mitt material har jag haft Ashworth och Tunbridges modell som beskriver processen bakom 

konstruktionen av kulturarv. För att se hur relationen såg ut mellan KuG och Sida  har jag använt 

Norman Faircloughs kritiska diskursanalys för att synliggöra den diskurs KuG och Sida verkade 

inom och hur den påverkdes dels av andra diskurser men också av den sociala praktiken.  

Konstruktionen av kulturarvet 
En av premisserna i den här uppsatsen är att kulturarvet är något konstruerat som har väldigt lite 

att göra med ett ”naturligt urval”. Vilka objekt, byggnader och berättelser som utgör en specifik 

grupps kulturarv är resultatet av högst medvetna val som präglats av hur människor i olika tider vill 

representera sin egen tid i framtiden med hjälp av utsnitt av historian. Enligt Ashworth och 

Tunbridge finns det inte en tolkning, en ”sanning” om en plats historia. Utan det som utgör 

kulturarvet är endast en spillra av platsens förflutna. En spillra som ständigt omdefinieras utifrån 

förändrade krav och attityder hos brukarna.203 Efter kriget i BiH 1992-1995 förändrades 

förutsättningarna för landets kulturarv radikalt. Det som tidigare varit ett multietniskt land delades 

upp i två entiteter utefter etniska gränser. Gränserna mellan de tre etniciteterna var skarpa både 

mellan och inom de geografiska gränserna. I återuppbyggnadsprocessen efter kriget blev 

kulturarvet en viktig del då det varit en uttalad måltavla och förstörts systematiskt under kriget  

Både Sida och KuG konstruerar kulturarv i BiH även om det inte var någon medveten strategi från 

någon av organisationerna och nog inget de skulle säga att de ägnade sig åt. Men ändå var de båda 

två med och dels återuppbyggde det fysiskt, som var deras uttalade syfte,  men de bidrog även till 

konstruktionen av de symboliska värdena och jag vill undersöka vilka positioner de intog i 

konstruktionsprocessen. Modellen i inledningskapitlet i den här uppsatsen visar en hypotes för hur 

processen såg ut. 

                                                           
203 Ashworth & Tunbridge s. 11. 
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Min hypotes spricker dock ganska snabbt. Under första Maglaprojektet ser processen ut ungefär 

som ovan. Men den började förändras ganska snabbt och utvecklas, följande modell är ett försök 

att beskriva processen så som den kan uttolkas ur det undersökta materialet. 

 

 

Nästan omgående flyttade Sida sin position bakåt och intog samma plats som KuG. Genom möten 

och Sidas representant i Sarajevo, Per Iwanssons, involvering redan i planeringsstadiet av projekten 

får myndigheten makt tidigt i processen. Men som jag visar i undersökningen kom Sida, speciellt 

från runt år 2003-2004, även att börjar påverka och förändra KuGs verksamhetsinriktning och 

arbetssätt. Vilket gjorde att de även kom att påverka hur KuG gjorde sina val och inte endast vilka 

val de gjorde. Därför står Sida med i två boxar. Sidas möjlighet till den här formen av påverkan 

bottnade i det i grunden ojämlika förhållandet mellan Sida och KuG som myndigheten kunde 

utnyttja till att få stiftelsen att anpassa sig till olika krav. Men det var inte bara Sida som påverkade 
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hur KuG valde utan det fanns även andra yttre faktorer som till exempel OHR och EU. OHR:s 

utpekande av turism som en viktig faktor för ekonomisk utveckling gav riktlinjer som påverkarde 

hur valet av själva objekten sedan gjordes. Detsamma gällde för propositionen och EU:s 

erkännande som gjorde att fokus lades på reformarbete och insatser och objekt valdes utifrån 

behovet av att de måste EU anpassas. Det är denna process pilen som går ut från den första boxen 

mot selection skall symbolisera. De lokala kulturvårdsinstitutionerna, kommunledningar, 

UNESCO med flera fanns även de med tidigt i processen genom att de lämnade in önskelistor med 

objekt de gärna såg restaurerade. Trots det var det KuG och Sida som gjorde de slutliga valen var 

det många andra som beslutat inom vilka ramar dessa val skulle göras. Alla dessa aktörer inklusive 

KuG och Sida blev delar av det komplexa nätverk Börjesson och Rhen beskriver där alla agerar 

utifrån egna agendor och både utövar makt och blir tvingade/påverkade. 204 I realiteten hade KuG 

väldigt små möjligheter att utöva någon makt över vilka objekt ”de” valde att jobba med. Det dom 

dock hade makt över var hur de jobbade med dessa objekt, vilka metoder de använde och utifrån 

vilken ideologi. Resursen att utöva den här makten består av kunskap. KuG var i det här 

sammanhanget de som satt inne på kunskaper om kulturvård och erfarenheter av 

kulturarvsförvaltning. Dessa kunskaper och erfarenheter gjorde att de sedan kunde verka för att 

försöka reformera kulturvårdsektorn i BiH till att anpassas utefter deras ideologi. En ideologi som 

var rådande inte endast i Sverige utan även i resten av Europa. När så yttre faktorer avgjorde att 

KuGs projekt skulle inriktas mot EU-anpassning var det i realiteten något stiftelsen ägnat sig åt 

redan från sitt första projekt i Maglaj. Men när KuG blev tvungna att skifta fokuset bort från 

restaureringarna till att jobba mer med organisatoriska frågor och institutionsbyggande tappade de 

kontakten med de fysiska byggnaderna och de möjligheter de hade att lära ut den praktiska delen 

av restaurering. Om fokus ligger på att utveckla organisationer och lära dessa hur de skall bevara 

kulturarv så kan det dröja innan kunskaperna sipprar ner till de människor som faktiskt fysiskt 

jobbar med själva bevarandet. I BiH där så stor del byggnader med kulturhistoriskt värde blev 

förstörda kan det få förödande konsekvenser om det dröjer alltför länge för kunskaperna och 

intresset att sippra ner. Byggnader i ruiner förfaller ganska snabbt och då är det försent att göra 

något åt förfallet oavsett hur väl EU-anpassad kulturvårdssektorn är. För bevarandet och intresset 

för bevarande av kulturarv är det nog bättre att kunskaperna både sipprar neråt med samtidigt även 

sprider sig uppåt. 

Den högra halvan av modellen har inte förändrats nämnvärt från min hypotes. Förutom de 

restaurerade byggnaderna ser jag även KuGs institutionsbyggande och kompetensutvecklande 

                                                           
204 Börjesson & Rehn s. 21. 
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insatser som en del i konstruktionen av kulturarvet. Och ”produkten” eller resultatet av insatserna 

blir då professionella inom kulturvårdsfältet med nya kunskaper eller en ny fungerande 

organisationsstruktur inom en institution eller myndighet. För i slutändan resulterar dessa insatser 

också i ett kulturarv för brukarna. Med en fungerande organisation på Nationalmuseet hade 

personalen de resurser som krävdes för att ordna utställningar och en fungerande skyddslagstiftning 

gjorde att kulturarvet kan skyddas inför framtiden.  

Att KuGs verksamhet under lång tid i första hand riktade sig mot professionella inom kulturvården 

kan ses som problematisk. För att kunna omvandla ett kulturarv som använts till att splittra 

människor till något som förenar så krävs det att dessa människor är med i 

återuppbyggnadsprocessen för det är dessa som egentligen står för konstruktionsprocessen. Det är 

för dessa människor som de byggnader KuG restaurerat har den största betydelsen. Det 

kulturhistoriska värden KuG arbetade för att bevara är endast en spillra av den sammantagna 

mängd värden en byggnad kan vara fyllda av. Värden som endast existerar i förhållande till 

lokalbefolkningen och som en svensk stiftelse aldrig kan förstå hur gärna de än skulle vilja. 

Efterhand började KuG i texterna visa att de insåg att de måste jobba mer utåtriktat. Men en 

lokalförankring borde ha varit en självklarhet redan från början. Till viss del fanns det då lokala 

institutioner och myndigheter fick lämna önskemål om objekt som skall restaureras. Men avstånden 

mellan personalen på en myndighet och resten av befolkningen kan vara ganska stora, allrahelst i 

ett land där etnicitetsgränserna är knivskarpa.  

Med detta sagt tycker jag att min utbyggnad av Ashworth och Tunbridges modell ganska bra visar 

på de brister jag anser modellen har. Den tar inte alls hänsyn till det inflytande ekonomiska medel 

har på vilka val som görs. Även om jag nu inte helt använder modellen som den är utformad för 

att fungera så är detta ändå en brist. Även om ett museum av sina samlingar väljer ut föremål för 

att sätta ihop en utställning så krävs finansiering för att några val överhuvudtaget skall kunna göras. 

Jag vet inte om Ashworth och Tunbridge tänker att den ekonomiska delen redan är avgjord när 

kulturarvsprocessen startar och därför ligger utanför modellen. Men i sådana fall missar modellen 

att synliggöra hela processen och vilka drivande krafter det kan finnas. För det är inte endast den 

finansiella delen som utelämnas utan även samhället. Kulturarvet både konstituerar men även 

konstitueras av samhället som således även påverkar vilka berättelser som utgör ett kulturarv. 

Utelämnandet av den finansiella påverkan på processen kan bero på att modellen börjar få några 

år på nacken och att de ekonomiska förutsättningarna inom kulturarvsområdet har förändrats.   

För att sammanfattningsvis lite kortfattat svara på min ena frågeställning som lyder: Vilka 

positioner intog KuG och Sida i kulturarvsprocessen? De intog positioner tidigt i processen och 
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dessa förändrades sen inte alls under min undersökningsperiod. Dock så skiljer sig KuG och Sida 

åt när det gäller hur långt fram i processen de såg brukarna. Sida arbetade redan från början mot 

en tydlig brukare i slutet av processen. Medan KuG också arbetade mot en tydlig mottagare men 

denna var under lång tid inte brukarna av kulturarvet utan de professionella inom kulturvården 

som arbetade med att skydda och bevara det.  

 

Kulturarv utan Gränser och Sida 
Relationen mellan Sida och KuG gick igenom en stor förändring under min undersökta tidsperiod. 

Denna förändring resulterade i att KuGs arbetsmetoder och verksamhetsområde kom genomgå en 

total omformning. Från att deras verksamhet hade varit inriktad på att skydda och bevara kulturarv 

förändrades synsättet till att se det som ett verktyg för ekonomisk- och samhällelig utveckling. En 

verksamhetsförändring som dels var ett resultat av Sidas krav på anpassning till myndighetens 

arbetssätt och målsättningar men som även speglade de strömningar som fanns inom kulturvård- 

och kulturarvssektorn i stort. 

Både Sida och KuG verkade inom en kulturarvsbiståndsdiskurs som är en del av en större 

biståndsdiskursordning och de bägge organisationerna stred om vilken roll kulturarvet skulle inta i 

denna diskurs. För KuG var kulturarvet mottagaren av insatserna så till vida att dessa gick ut på 

kunskapsuppbyggnad, verksamhetsutveckling, institutionsbyggande och att restaurera byggnader 

för att säkerställa skydd och bevarande av kulturarvet. Resultatet blev att de projekt de drev nästan 

uteslutande riktade sig till professionella inom kulturvårdssektorn. För Sida var kulturarvet redan 

från början mer ett verktyg för utveckling än någonting annat och det är mellan dessa två 

inriktningar, skydd/bevarande och utveckling, som kampen inom kulturarvsbiståndsdiskursen står. 

Kampen var dock redan från början ojämn då Sida hade övertaget i form av huvudfinansiär och 

när de så småningom utnyttjade denna maktposition blev resultatet att skydd/bevarande intog en 

allt mer underordnad roll till förmån för utveckling. De drivande krafterna bakom denna förändring 

kom dock inte till största del från Sida själva utan från yttre faktorer. Det som Fairclough kallar 

den sociala praktiken och som i min undersökning utgörs av olika politiska beslut dels svenska, 

men även bosniska och internationella. De mest avgörande politiska beslut som påverkade hur 

KuGs verksamhet omformades var den svenska propositionen Gemensamt ansvar. Sveriges politik för 

global utveckling som riksdagen godkännde 2003 samt EU:s erkännande av BiH som ett potentiellt 

kandidatland vilket inträffade samma år. Internationella politiska beslut som egentligen inte hade 

någon direkt koppling till kulturarv fick i slutändan stor inverkan på hur kulturarvet i BiH kom att 
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utformas. Propositionen påverkade inte endast Sidas insatser på kulturarvsområdet i BiH utan hela 

den svenska biståndspolitiken, hela biståndets diskursordning. 

Hur visade sig dessa förändringar i KuGs direkta verksamhet i BiH? Skiftet i fokus resulterade 

bland annat i att KuG från att i början restaurera enstaka byggnader allt mer inriktade sig på större 

områden som tillexempel en stadskärna, ”historic zones”. Men de började även arbeta med 

”integrated conservation” för att reformera den bosniska kulturvården och synsätt på kulturarv till 

att anpassas till europeiska arbetssätt och riktlinjer. Förutom att kulturarvsbiståndsdiskursens 

utvecklingsinriktning fokuseras mot reformarbete blev även turism en viktig del. Detta resulterade 

i att KuG började se brukarna av kulturarvet och arbeta mot att uppfylla dessas förväntade behov 

och inte rikta de flesta av sina insatser mot människor redan aktiva inom kulturvårdsektorn. 

Brukarna var dock inte endast tillfälliga turister utan även de som bodde i landet. De människor 

som hade en symbolisk koppling till det och vars identiteter var starkt sammanlänkade med de 

fysiska byggnaderna. Vid ett för stort fokus på en utveckling mot en gästande besökare kan de 

symboliska värdena som är viktiga för lokalbefolkningen hamna i skymundan. 

Som ett resultat av propositionen och införandet av LFA-metoden i KuGs verksamhet så blev 

frågor om ägandeskap och lokal förankring viktiga. Men även begrepp som hållbar utveckling, 

demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och miljömedvetenhet blev allt mer förekommande 

i texten. De vård- och underhållsplaner som togs fram är ett försök att få byggnadsägare att ta 

aktivt ansvar för att se till att inga insatser gjordes på byggnaderna som riskerade de kulturhistoriska 

värdena. För trots att utvecklingsinriktningen kom att dominera kulturarvsbiståndsdiskursen så 

fortsätter KuG att värna de kulturhistoriska värdena så att de inte byggdes bort av oaktsamma 

biståndsorganisationer och andra.  

Trots att det kan verka så var det inte endast Sida som påverkade KuG utan även tvärtom. Sidas 

policydokument Omsorg om kulturmiljön är ett bra bevis på att myndigheten tog till sig KuGs synsätt 

på vad kulturarv är och hur arbetet med det skall gå till för att inte förlora de kulturhistoriska 

värdena. Viktiga insikter som tack vare policydokumentet skulle bli vägledande för all Sidas 

verksamhet i hela världen som på något vis kommer i kontakt med kulturarv. Att se kulturarv som 

en resurs men även vara medveten om eventuella hot eller risker denna syn kan resultera i är 

kunskaper som kan bidra till att kulturarv inte försummas eller förstörs på grund av ignorans och 

oaktsamma insatser. Att kulturarv blir en del av en resursbas för ekonomisk utveckling gör kanske 

även att det hamnar högre upp på prioriteringslistan när biståndspengarna skall fördelas.  

KuGs verksamhet påverkades även av den utveckling som sker inom kulturmiljövården i stort där 

”cultural landscapes”, kommersialisering och brukarperspektivet öppnade upp sektorn till att få 
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mer helhetsperspektiv och bli mer utåtriktad. Stiftelsen speglar de strömningar som finns 

runtomkring dem och utvecklingen i BiH är ganska talande för den förändring kulturmiljövården 

gick igenom under 1990- och 2000-talet.  

För att sammanfattningsvis även svara lite kortfattat på min andra frågeställning som lyder: Vilka 

diskurser förekom i kommunikationen mellan KuG och Sida? Förändrades det? Om de gjorde det, 

vem/vad drev förändringen? Som jag har tolkat det förekom det framförallt en 

kulturarvsbiståndsdiskurs inom vilken Sida och KuG kämpade om vad kulturarvet skulle ha för 

syfte i diskursen. Om det antingen skulle ses som en mottagare av insatser som resulterar i skydd 

och bevarande eller om det skulle ses som ett verktyg för ekonomisk- och samhällelig utveckling. 

Till en början existerarade båda dessa syften parallellt inom diskursen men till slut vann Sida 

kampen och kulturarv blev framförallt ett verktyg för olika former av utveckling. Förändringen 

drevs framförallt av yttre faktorer i den sociala praktiken i form av att BiH blev erkänt som 

kandidatland till EU och den svensk propositionen, Gemensamt ansvar. Sveriges politik för global 

utveckling som kom att  spela en avgörande roll för inriktningen på svenskt biståndsarbete generellt.  

Det är dock en sak att framhålla värdet av bevarandet av kulturarvet och en annan att faktiskt 

fysiskt arbeta med det. När Sida omformade KuG och deras verksamhet underminerade de den 

verksamhet som stiftelsen faktiskt var bra på och som väldigt få andra organisationer arbetade med. 

Sida gick in och suddade ut det som gjorde KuG unikt för att omvandla stiftelsen till en 

biståndsorganisation som var anpassad till myndighetens krav. Det blir problematiskt när en statlig 

myndighet med hjälp av sin finansiella makt går in och påverkar en fristående organisation till den 

grad att den blir en förlängning av myndigheten själv. KuG fick mer eller mindre villigt ta på sig en 

roll de delvis saknade kompetens för istället för att arbeta med det de allra flesta av styrelsens 

medlemmar hade stor erfarenhet av och kunskaper inom, att skydda och bevara kulturarv. Självklart 

måste en organisation få förändras och utvecklas allrahelst som dess arbetsfält är i ständig 

förändring. Situationen och behoven i BiH och i världen i övrigt var inte de samma 1996 och 2008. 

Men frågan är vem som driver förändringen och i vilket syfte? Det är omöjligt att säga vad som 

hänt om inte Sida hade påverkat KuG på det sätt dom gjort. Sannolikt hade KuG förändrats ändå 

eftersom kulturmiljövården i stort som KuG är en del av och behoven i BiH också förändrats. Men 

stiftelsen hade kanske inte påverkats och anpassats i så stor utsträckning utefter en enda annan 

organisation som dessutom har makten över de finansiella medlen. Hade KuG haft egna 

ekonomiska resurser hade de möjligen utvecklats mer dynamiskt i förhållande till de yttre 

påverkarna och mer kunnat välja utefter vilka krav de vill omforma sin verksamhet. 
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Fortsatt forskning 
De områden, frågor och problem jag berör i den här uppsatsen är i grunden komplexa och öppnar 

således upp ett oändligt antal ingångar för intressanta forskningsområden.  

Något som direkt relaterar till KuG och Västra Balkan är att om 10-15 år undersöka hur KuGs 

numera fristående lokalkontor förvaltar arvet efter KuG och deras ideologier och metodik. Om de 

i grunden fortfarande är styrande eller om det utvecklats lokala ideologier och metoder med några 

eller inga spår alls efter huvudstiftelsens arbetssätt.    

Efter krigsslutet gjordes ett antal olika inventeringar i försök att fastställa hur stor skadan var på 

kulturarvet i BiH. Det är nu 22 år sedan Daytonavtalet tecknades och det vore intressant att se hur 

mycket av de förstörda byggnaderna som blivit restaurerade och hur mycket som står i förfall. Och 

även jämföra hur mycket pengar som lagts på att finansiera de stora prestigeprojekten som 

tillexempel bron i Mostar i jämförelse med restaureringar och iordningställande av moskéer och 

kyrkor i mindre byar och städer. Hur mycket handlar återställandet av kulturarv efter krig om att 

visa upp sitt lands egen godhet i relation till att återställa det som kanske också besitter stora värden 

men för en mindre grupp i en by på landsbygden? 

Ett undersökningsområde som mer generellt anknyter till förstörelsen av kulturarv är att se om 

motivet till förstörelse skiljer sig mellan kulturarv som blir måltavlor i inbördeskonflikter och sådant 

som förstörs av organisationer som IS.  

  



67 
 

IV. Källförteckning 
 

Otryckta källor 

Sidas arkiv 
Handlingar som finns inom följande diarienummer utgör materialet i den här uppsatsen: 

1996-13025 Återställande av krigsskadade kulturmiljöer i Bosnien. 

1998-001214 Återställande av krigsskadade kulturmiljöer i Bosnien etapp 2. 

1998-005539 Återställande av kulturarvet i Bosnien. 

1998-006395Återuppbyggnad av gamla bron i Mostar. 

2000-001830 Restaurering och reparation av kulturhistoriskt värdefulla byggnader samt 

kompetensutveckling för kulturvård. 

2001-000519 Bevarandeinsatser på västra Balkan 2001-2002. 

2002-000789 Bevarandeinsatser på västra Balkan 2003-2004. 

2004-002279 Development through cultural heritage in Western Balkan 2005-2006. 

2005-001188 Regional Kulturarv utan Gränser. 

2005-001697 Balkan Kulturarv utan Gränser 2005-2007. 

 

Tryckta källor 

Litteratur 

Barakat, Sultan 2007, Postwar reconstruction and the recovery of cultural heritage: critical lessons 

from the last fifteen years. i N Stanley-Price (red), Cultural Heritage in Postwar Recovery: Papers från 

ICCOM FORUM i Oktober 2-4, 2005. ICCOM, Rome, s. 26-39, ICCOM FORUM, Rome, United 

Kingdom, 4-6 October. 

Barakat, Sultan & Chard, Margaret 2002, 'Theories, rhetoric and practice: recovering the capacities 

of war-torn societies' i Third World Quarterly, vol 23, nr. 5, s. 817-835.  



68 
 

Brosché, Johan, Legnér, Mattias, Kreutz, Joakim & Ijla, Akram, 'Heritage under attack motives for 

targeting cultural property during armed conflict', International Journal of Heritage Studies (IJHS)., 2016 

(Oxford enl Libris) 

Börjesson, Mats & Rehn, Alf, Makt, 1. uppl., Liber, Stockholm, 2009 

Fairclough, Norman, Critical discourse analysis: the critical study of language, Longman, London, 1995 

Fairclough, Norman, Discourse and social change, Cornwall  1998 

Glendinning, Miles, The conservation movement: a history of architectural preservation : antiquity to modernity, 

Routledge, Abingdon, Oxon, 2013 

Harrison, Rodney, Heritage: critical approaches, Routledge, Milton Park, Abingdon, 2013 

Odén, Bertil, Biståndets idéhistoria: från Marshallhjälp till millenniemål, Studentlitteratur, Lund, 

2006 

Stanely-Price, Nicholas The tread of continuity: cultural heritage in post-war recovery I  N Stanley-Price 

(red), Cultural Heritage in Postwar Recovery: Papers från ICCOM FORUM i Oktober 2-4, 2005. ICCOM, 

Rome, s. 26-39, ICCOM FORUM, Rome, United Kingdom, 4-6 October. 

Tunbridge, J. E. & Ashworth, Gregory John, Dissonant heritage: the management of the past as a 

resource in conflict, Wiley, Chichester, 1996 

Viejo- Rose, Dacia 2013, Reconstructing Heritage in the Aftermath of Civil War: Re-Visioning the 

Nation and the Implications of International Involvement i Journal of intervention and 

Statebuilding vol 7, nr 2 2013 

Walasek, Helen, Bosnia and the destruction of cultural heritage, Ashgate, Farnham, Surrey, England, 2015 

Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, 

Lund, 2000 

 

Studentuppsatser 

Nordenmark, Beata Svensk kulturarvstradition som bistånd, Institutionen för konstvetenskap, 

Avdelningen för kulturvård, Uppsala Universitet, 2017 



69 
 

Nikolić, Dragan, Tre städer, två broar och ett museum: minne, politik och världsarv i Bosnien och Hercegovina, 

Institutionen för kulturvetenskaper, Avdelningen för etnologi, Lunds universitet, Diss. Lund : 

Lunds universitet, 2012,Lund, 2012 

Smedberg, Lovisa Kulturarvets skydd i väpnade konflikter- Kulturarvsbrott vid ICTY, Institutionen för 

Kulturvård, Göteborgs Universitet, Kandidatuppsats, 2009:02, 2009 

Smedberg, Lovisa Cultural Heritage Aid- Cultural Heritage as a means to development, Institutionen för 

Kulturvård, Göteborgs Universitet, Magisteruppsats, 2011/24 

 

Elektroniska källor 

Amsterdamdeklarationen http://www.icomos.org/en/charters-and-texts/179-articles-en-

francais/ressources/charters-and-standards/169-the-declaration-of-amsterdam (besökt den 2017-

06-11) 

Johansson, OH Bengt The First Years http://chwb.org/blog/news/chwb-1995-2015-20-years-of-

development-and-expansion/?lang=sv (hämtad 2017-03-15) 

Bengt OH Johansson, Göran Tannerfeldt Omsorg om kulturmiljön, Riktlinjer för Sidas 

utvecklingssamarbete,2005 

http://www.sida.se/contentassets/204a4b7ba6784c03a809c85d7fa858bb/omsorg-om-

kulturmilj246n_1075.pdf (hämtad 2017-05-03 

ICCROM Integrated Territorial and Urban Conservation, ITUC, Programme - Phase I (1994 - 

1998) Summary Report 

http://cif.icomos.org/pdf_docs/Documents%20on%20line/ITUC_report_2-99.pdf (besökt 

2017-06-11) 

Kulturarv utan Gränser, Bridges to the future, jubileumsskrift, 2016 (hämtad 2017-03-02) 

http://chwb.org/wp-content/uploads/2015/11/CHwB_Anniversary20years.pdf (hämtad 2017-

03-22) 

Kulturarv utan Gränsers hemsida, http://chwb.org, (besökt vid ett flertal tillfällen våren 2017) 

http://www.icomos.org/en/charters-and-texts/179-articles-en-francais/ressources/charters-and-standards/169-the-declaration-of-amsterdam
http://www.icomos.org/en/charters-and-texts/179-articles-en-francais/ressources/charters-and-standards/169-the-declaration-of-amsterdam
http://chwb.org/blog/news/chwb-1995-2015-20-years-of-development-and-expansion/?lang=sv
http://chwb.org/blog/news/chwb-1995-2015-20-years-of-development-and-expansion/?lang=sv
http://www.sida.se/contentassets/204a4b7ba6784c03a809c85d7fa858bb/omsorg-om-kulturmilj246n_1075.pdf
http://www.sida.se/contentassets/204a4b7ba6784c03a809c85d7fa858bb/omsorg-om-kulturmilj246n_1075.pdf
http://cif.icomos.org/pdf_docs/Documents%20on%20line/ITUC_report_2-99.pdf
http://chwb.org/wp-content/uploads/2015/11/CHwB_Anniversary20years.pdf
http://chwb.org/


70 
 

Logical Framework Approach (LFA) 

http://www.sida.se/contentassets/04ee60eb45944ab8a532df79ef73bc34/the-logical-framework-

approach-lfa_1426.pdf (hämatd 2017-05-10) 

Nationalencyklopedin, sökord: kulturarv. http://www.ne.se (besökt 2017-02-28)  

Sidas hemsida http://www.sida.se/Svenska/ (besökt vid ett flertal tillfällen våren 2017) 

Stadgar samt stiftelseurkund för Stiftelsen Kulturarv utan Gränser fastställda den 19 april 1995 

http://chwb.org/wp-content/uploads/2014/06/Stiftelseurkund-och-Stadgar-Kulturarv-utan-

Granser.pdf hämtad  20017-05-16 

Svenska UNESCOrådet intervju med Annika Magnusson, publicerad på 

http://www.unesco.se/starkandet-av-demokratiska-processer-och-manskliga-rattigheter/ 2015-

12-08. (Besökt den 2017-03-16) 

Prop 2002/03:122 

http://www.regeringen.se/49b734/contentassets/877bf84550a243cca631222e984d3d81/gemens

amt-ansvar-sveriges-politik-for-global-utveckling 

Wohlgemuth, Lennart Svenskt Utvecklingssamarbete 50 År, 2012, 

http://www.bistandsdebatten.se/wp-content/uploads/2012/11/Perspective-Nr-23-Svenskt-50-

år.pdf. (hämtad 2017-04-26) 

Världarskonventionen http://www.unesco.se/wp-

content/uploads/2015/11/Vaerldsarvskonventionen.pdf (hämtad 2017-03-07) 

 

Bildkällor 

Framsida: Aktron / Wikimedia Commons 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maglaj,_me%C5%A1ita.jpg (hämtad 2017-04-15) 

Karta: Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bk-map.png (hämtad 

2017-05-29) 

http://www.sida.se/contentassets/04ee60eb45944ab8a532df79ef73bc34/the-logical-framework-approach-lfa_1426.pdf
http://www.sida.se/contentassets/04ee60eb45944ab8a532df79ef73bc34/the-logical-framework-approach-lfa_1426.pdf
http://www.sida.se/Svenska/
http://chwb.org/wp-content/uploads/2014/06/Stiftelseurkund-och-Stadgar-Kulturarv-utan-Granser.pdf
http://chwb.org/wp-content/uploads/2014/06/Stiftelseurkund-och-Stadgar-Kulturarv-utan-Granser.pdf
http://www.unesco.se/starkandet-av-demokratiska-processer-och-manskliga-rattigheter/
http://www.regeringen.se/49b734/contentassets/877bf84550a243cca631222e984d3d81/gemensamt-ansvar-sveriges-politik-for-global-utveckling
http://www.regeringen.se/49b734/contentassets/877bf84550a243cca631222e984d3d81/gemensamt-ansvar-sveriges-politik-for-global-utveckling
http://www.unesco.se/wp-content/uploads/2015/11/Vaerldsarvskonventionen.pdf
http://www.unesco.se/wp-content/uploads/2015/11/Vaerldsarvskonventionen.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maglaj,_me%C5%A1ita.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bk-map.png

