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Inledning  

Kulturarvsbegreppet är mångfacetterat och komplext, användbart och förvirrande. 

Kulturarv är selekterade genom tolkningsföreträde och makt. De blir därför om-

stridda och laddade, men är samtidigt fullständigt nödvändiga. Eftersom kultur-

arvsbegreppet existerar, finns också möjligheten att kunna göra en kritisk under-

sökning av det och det är detta som denna uppsats syftar till.  

Riksantikvarieämbetet menar att kulturarv inbegriper materiella och immate-

riella ting samt kulturmiljöer och kulturlandskap som förs vidare mellan generat-

ioner (Riksantikvarieämbetets webbsida > Kulturarv). Vidare påpekas att moderna 

kulturarv kan vara svåra att uppmärksamma då de förekommer i vår vardag och 

därmed saknar historisk distans. Därför måste vi förhålla oss till vår samtid genom 

historiska perspektiv och redan nu bestämma vår framtids historia (Riksantikva-

rieämbetets webbsida > Kulturarv > Modernt kulturarv). Det är här som denna 

masteruppsats blir aktuell, dels då jag menar att kulturarv kan vara svåra att upp-

märksamma eftersom de just kallas kulturarv, dels då jag vill undersöka hur stark 

denna historiska aspekt på kulturarv verkligen är. Denna uppsats syftar till att ut-

röna den, enligt mig, semantiska förvirring och missuppfattning som finns kring 

kulturarvsbegreppet, i synnerhet dess senare led -arv. Detta medför därmed också 

ett hermeneutiskt hinder för förståelsen av begreppet. Begreppet behöver teoreti-

seras ännu mer. Det behöver ifrågasättas, förtydligas och alterneras i syfte att be-

rika kulturarvsdiskursen ännu mer. Denna uppsats kommer att utifrån en övergri-

pande fenomenologisk teori presentera och diskutera alternativa kompletterande 

benämningar på och användningsområden för det som vanligtvis kallas kulturarv. 

Detta görs med stark betoning på de, enligt nämnd teori, subjektiva krafterna i 

kontrast till de makter av objektivitet och auktorisering som brukar äga tolknings-

företräde kring urvalet av kulturarv, såsom Unesco när de väljer ut världsarv och 

”kulturarvsexperter” som arkeologer, konsthistoriker, arkitekter och verksamma 

inom museer och andra kulturarvsinstitutioner.  

Intresset för mitt uppsatsämne väcktes under en av masterutbildningens kurser 

som behandlar kulturarvens och kulturmiljöernas materiella gestaltning. Detta 

intresse skulle komma att förstärkas under min tid i Albanien sommaren 2013, där 

jag gjorde min praktik på the National Historical Museum i Tirana. Mitt arbete 

bestod främst i att genomföra kvalitativa intervjuer med utländska besökare. 

Dessa intervjuer hade, förutom frågor om deras åsikter kring olika delar av mu-
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seet, avslutande frågor av mer teoretisk karaktär. Tre av dessa frågor inbegrep 

besökarnas omedelbara associationer till begreppen kultur, kulturarv och immate-

riella kulturarv. Efterhand kunde jag se ett mönster i de svar jag fick, men detta 

överensstämde inte med de upplevelser och uppfattningar som jag inhämtade i 

interaktion med den albanska kulturmiljön utanför museet. Det är således nyfi-

kenheten i att undersöka denna upplevda dissonans som lägger grunden för denna 

uppsats.  

Vandrades i detta land, möttes jag hela tiden av bortglömda spår och uttryck 

från en svunnen tid – nerklottrade monument med, då de ens fanns, informations-

skyltar endast på albanska, synliga först efter jag själv fått putsa bort all damm. 

Enorma kommunistiska byggnader gjorde sig påminda och arkeologiska platser 

inne i skogar högt uppe i bergen visade sig utgöras av ruiner från ett romerskt slott 

från 500-talet, byggt över tidigare illyriska lämningar, men vetskapen om detta 

fick jag av en slump först månader efter jag kommit tillbaka till Sverige, liksom 

det var en slump att jag ens hittade till dessa platser. Detta sammantaget, fick mig 

att börja uppmärksamma allt fler fenomen. Det handlar om bortglömda, övergivna 

och ouppmärksammade ting men som fortfarande vittnar om något om man ger 

dem möjlighet. De har en potentiell kraft att påverka och förmedla något till sub-

jektet. Eftersom varje människa själv får bestämma vilka fenomen som berikar 

hans eller hennes liv, uppstår komplexiteter med begrepp. Kulturarv är likaså 

inlindade i en kontext av begreppskomplexitet och detta vill jag belysa med denna 

uppsats. Frågan är var kulturarven är någonstans, om de helt plötsligt finns över-

allt och därmed ingenstans och om det är möjligt att alternera bruket av kultur-

arvsbegreppet med andra begrepp eller termer.  
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Forskningsöversikt 

Först och främst måste klargöras att kulturarvsdiskursen är mycket bred och 

mångfacetterad och detta på grund av att den är tvärvetenskaplig, där olika an-

greppssätt och perspektiv kan mötas och kontrasteras enligt forskares olika tolk-

ningar av kulturarv. Begreppet kulturarv kommer att användas i plural för att be-

tona dess odefinierade och mångsidiga karaktär samt för att betona kulturarv som 

fenomen och diskurs snarare än som specifika objekt. Kulturarvsdiskursen är så 

bred att en viss vetenskaplig text inte ens behöver nämna ordet ”kulturarv” för att 

denna text ändå skulle kunna relateras till kulturarv. Det är således en mycket vid 

diskurs eftersom olika forskare har olika definitioner av kulturarvsbegreppet och 

för att det produceras en mängd material som inte omedelbart syftar till att disku-

tera detta begrepp men som likväl kan kopplas till det. Musei- och kulturarvsve-

tenskap spinner över en mängd samhällsvetenskapliga, humanistiska och naturve-

tenskapliga discipliner (där läsaren själv får avgöra dessas avgränsningar) som 

(kultur)antropologi, kulturvetenskap (cultural studies), etnologi, filosofi, historia, 

arkeologi, sociologi, psykologi, lingvistik, ekonomi, statsvetenskap, geografi, bio-

logi, ekologi, miljövetenskap. Fler vetenskapsområden kan självklart adderas och 

dessa nämnda överlappar i sin tur i varandra och har sina respektive vetenskaper. 

Att gå in på alla dessa discipliner i detta arbete är av naturliga skäl omöjligt, så 

därför tvingas jag till avgränsningar. Som resultat av kulturarvsdiskursens mång-

bottnade karaktär, finner jag det lämpligt att i denna forskningsöversikt även in-

troducera en del av de teoretetiska verk som ligger till grund för denna uppsats. 

Det är svårt att göra en exakt tudelning mellan forskningsöversikt och teoretiska 

utgångspunkter, då dessa överlappar i varandra. Som vi kommer att se, tillhör 

vissa teoretiker forskningsöversikten för musei- och kulturarvsvetenskap men 

utgör också teoretiska utgångspunkter för min uppsats. Övrig materialredovisning 

kommer att göras i kapitlet ”Källmaterial och metodredovisning”, i samband med 

att övriga metoder presenteras. Med anledning av att en av mina metoder inbegri-

per litteraturstudier med hermeneutisk metodik, kommer även kapitlet som berör 

mina teoretiska utgångspunkter att överlappa i det som redogör för mina metoder. 

Innan jag går in på den musei- och vetenskapliga forskningsöversikten kring kul-

turarvsbegreppet, vill jag presentera min övergripande teori för denna uppsats och 

de verk som ligger till grund för mitt val av teoretiker.  
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Som nämndes i inledningen, menar jag att det finns eller bör finnas en stark 

subjektiv dimension kring de ting som brukar benämnas kulturarv, varpå jag kän-

ner att den fenomenologiska teoribildningen är mest relevant för denna uppsats. 

Fenomenologin är förstås mycket omfattande och därför tvingas jag till avgräns-

ning. Min uppsats tar avstamp i Edmund Husserls begrepp ”livsvärld”, men fokus 

ligger på Alfred Schützs vidareutveckling av detta till ett sociologiskt begrepp. 

Härmed blir också sociologerna Peter Ludwig Berger och Thomas Luckmann 

relevanta, då de är influerade av fenomenologin i sina teorier om vardagskunskap-

ens konstruktion. 

Livsvärlden skulle, utifrån Husserl, kunna sammanfattas som den förangivna 

vardagliga världen i interaktion med andra människor i vilken vi som individer 

och som kollektiv legitimerar den genom vår uppmärksamhet åt och upplevelser 

av de fenomen i den som intresserar oss (Husserl, 1970: 108–109). Schütz menar 

att livsvärlden eller ”vardagslivets värld” uppfattas som organiserad eftersom det 

handlar om en intersubjektiv värld, som våra föregångare har skapat genom sina 

upplevelser och tolkningar av den. Uppfattningar av vår kollektiva värld grundar 

sig därmed i tidigare erfarenheter, både personliga och de som vi överbringats 

från föräldrar och andra. Det är dock vårt medvetande som bestämmer vilka drag 

hos dessa fenomen som är typiska och vilka som är individuella. Dessa uppfatt-

ningar bygger gemensamt upp vår ”föreliggande kunskap” och inbegriper sociala, 

kulturella och historiska fenomen som bildar mönster och regler som Schütz be-

nämner typifierade konstruktioner eller typifieringar (Schütz, 1999: 32–35, 78). 

Kring samtliga av dessa finns följande litteratur att tillgå och det är ur dessa som 

en övergripande teoretisk ram kan uppbyggas, vilken kommer att redogöras för 

djupgående i nästa kapitel ”Teoretiska utgångspunkter och frågeställning”: Ed-

mund Husserls (översättning: David Carr) The Crisis of European Sciences and 

Transcendental Phenomenology: An Introduction to Phenomenological Philo-

sophy (1970), Alfred Schütz (översättning: Sten Andersson och Joachim Retzlaff) 

Den sociala världens fenomenologi (1999) och Peter L. Bergers och Thomas 

Luckmanns The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of 

Knowledge (1966). I samband med detta vill jag i denna forskningsöversikt lyfta 

fram antropologen Michael Jackson, en av förgrundsgestalterna inom den existen-

tialistiska antropologin och starkt präglad av den fenomenologiska teoribildning-

en. Av hans mycket rika etnografiska material, som inbegriper mångåriga fältar-

beten bland till exempel Kuranko-folket i Sierra Leone och Warlpiri- och Kuku-

Yalangi-folken i Australien, kan jag nämna följande, varav främst de två sista 

även kommer att utgöra teoretiskt underlag: Things As They Are: New Directions 

in Phenomenological Anthropology (1996), Between One and One Another 

(2012), The Politics of Storytelling: Violence, Transgression, and Intersubjectivity 

(2002) och Lifeworlds: Essays in Existential Anthropology (2013).  
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Vad gäller de musei- och kulturarvsvetenskapliga teoretikerna som kan kopp-

las till kulturarvsbegreppet, kan jag börja med att nämna David Lowenthal, emeri-

tus i geografi och kulturarvsstudier. Han har bedrivit mångårig forskning med 

flertalet utgivna verk och artiklar som kontextualiserar kulturarv i olika temporala 

och spatiala dimensioner. I The Past is a Foreign Country (1985) redogör han för 

hur människan ser på det förgångna och på framtiden. Dessa skilda temporaliteter 

attraherar oss och stöts bort av oss på olika sätt. De är båda otillgängliga rent fy-

siskt men upptas i våra nutida fantasier; genom minnen och förväntningar präglar 

de vår vardag. Alla tider är diffusa och ovissa, även vår nutid, eftersom vi inte kan 

förutsäga våra handlingars konsekvenser. Våra föregångare har satt spår i land-

skapen och i våra minnen. Genom otalig dokumentation av dessa spår, blir histo-

rien gripbar, fast och oföränderlig och därigenom mer bekant än den luftiga, geo-

grafiskt avlägsna framtiden, ibland till och med mer bekant än vår närbelägna nu-

tid (Lowenthal, 1985: 3–4).  

De av Lowenthals publikationer som uppmärksammas mest i min uppsats är 

dels verket The Heritage Crusade and the Spoils of History (1998) i vilket han 

redogör för sina teorier om förhållandet mellan kulturarv och historia och dels 

artikeln ”Natural and Cultural Heritage” i Kenneth R. Olwigs & David 

Lowenthals (red.) The Nature of Cultural Heritage and the Culture of Natural 

Heritage: Northern Perspectives on a Contested Patrimony (2006) som behandlar 

förhållandet mellan kulturarv och naturarv. Dessa är båda relevanta eftersom de 

inbegriper den begreppskomplexitet som jag vill belysa i denna uppsats. Den 

förstnämnda publikationen behandlar bland annat kulturarvsbegreppets uppgång 

samt kulturarvens syften och bruk i relation till historians syften och bruk. Han 

menar att kulturarv värderas efter samtida relevans och inte efter att de skulle vara 

bevis på ursprung. De som idealiserar den förgångna tiden menar att historia är 

ren och sann och förmedlar det som faktiskt hänt och kritiserar kulturarv för att 

vara förvrängningar av historien i syfte att passa in i vår nutid. Lowenthal menar 

att distinktionen mellan historia och kulturarv är att den förra strävar efter att be-

rätta sanningen. Kulturarv däremot fyller sina syften i insikten om att historien 

och därmed sanningen om det förflutna är tolkbar och partisk. Därför kan kultur-

arv vara fabriceringar och förfalskningar av historien, med det från historian 

skilda ändamålet att verka för gruppidentitet (Lowenthal, 1998: 102, 112, 115, 

127–130, 132). Båda dessa publikationer av Lowenthal, det vill säga hans teorier 

om dels förhållandet mellan kulturarv och historia och dels det mellan kulturarv 

och naturarv kommer att talas mer om i kapitlet ”Källmaterial och metoder”, i 

vilket jag kommer förklara hur jag använder mig av hans teorier.  

Även om Lowenthal redogör för historians och kulturarvens skilda syften, på-

pekar han också deras överlappande karaktär. Dessa liksom termer som ”tradit-

ion”, ”minne” och ”myt” har alla en koppling till det förgångna. Förklaringen till 

att kulturarv helt plötsligt var överallt finner han i den ökade användningen av 
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kulturarvsbegreppet genom att det i högre grad ersatt de nyss nämnda benämning-

arna (Lowenthal, 1998: 3).  

Den moderna innebörden av kulturarv, inbegripande antikviteter, ursprung, 

identitet, tillhörighet går tillbaka till runt 1980, menar Lowenthal. Hanteringen av 

det förgångna skiljer sig mellan olika platser; varje språk har sin nyans av ordet 

”kulturarv” och varje folk hävdar sina kulturarvs unicitet (Lowenthal, 1998: 4). 

Kulturarvsbegreppets uppgång har även studerats av etnologerna Barbro Klein 

och Regina Bendix. Kleins artikel ”Cultural Heritage, the Swedish Folklife 

Sphere, and the Others” (2006) utgör en djupgående historisk redogörelse över 

kulturarvsbegreppet i relation till närliggande begrepp såsom ”tradition” och be-

nämningar med förledet ”folk-”, varpå denna också blir teoretiskt underlag för 

denna uppsats. Hon menar att dessa begrepp kan kopplas till ideologiska, politiska 

och andra samhällsförändringar (Klein, 2006: 57). Därmed är hon, liksom Bendix 

(2000), också särskilt involverade i det som faller in under kulturarvspolitik. Häri 

är dock Laurajane Smith, arkeolog och kulturarvsvetare, och Emma Waterton, 

samhällsvetare med bland annat kulturarvsstudier som forskningsämne, betonande 

teoretiker, med uppbyggande resonemang kring maktdynamik, tolkningsföreträde, 

ursprungsbefolkningar och lokala grupper, arkeologisk teori. Kring detta har de 

utvecklat termen ”Authorised Heritage Discourse” (AHD) som kan översättas 

med ”diskursen om auktoriserade kulturarv” (Smith som ensam författare använ-

der den alternativa stavningen ”authorized” vilken jag själv kommer att använda i 

fortsättningen). Här vill jag lyfta fram deras bok Heritage, Communities and Ar-

chaeology (2009) samt Smiths Archaeological Theory and the Politics of Cultural 

Heritage (2004), varav den förstnämnda också utgör teoretiskt underlag för denna 

uppsats. Diskursen inbegriper överlag den elitism som ”kulturarvsexperter”, till 

exempel museiprofessionella och arkeologer och organisationer som Unesco och 

Icomos, besitter genom att hävda att de är de enda som har kunskapen att be-

stämma vad som ska utgöra kulturarv. Därför legitimerar de ett visst beteende och 

undanröjer alternativa tolkningar från personliga och lokala håll för att kunna upp-

rätthålla sin auktoritet (Smith & Waterton, 2009: 28–30, 33). Detta skapar en 

”dissonans” kring kulturarvens värden – ett begrepp myntat av John Ashworth 

och John E. Tunbridge. Deras Dissonant Heritage: The Management of the Past 

as a Resource in Conflict (1996) är ett stort bidrag till kulturarvsvetenskapen. Vad 

gäller studier av maktbegreppet och diskurser, vill jag betona Michel Foucaults 

betydelse. Av hans publikationer, blir ”Politics and the Study of Discourse” samt 

”Governmentality” av särskilt stor vikt för denna uppsats. Dessa går att återfinna i 

bland annat Graham Burchells, Colin Gordons och Peter Millers The Foucault 

Effect: Studies in Governmentality (1991). När det kommer till diskurser, vill jag 

även lyfta fram Norman Fairclough som introducerade den kritiska diskursana-

lysen i sin Language and Power (1989). I denna uppsats använder jag mig av hans 

Discourse and Social Change (1992). 
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Laurajane Smith har även en omfattande redogörelse över kulturarvens olika 

bruk i sin Uses of Heritage (2006), med särskilt fokus på den immateriella 

aspekten av kulturarv, såsom minne, identitet, värden och maktdynamik. Smith 

tillhör kulturarvsteoretikernas ram, varpå hon måste vara en del av både forsk-

ningsöversikten och de teoretiska utgångspunkterna för denna uppsats. 

Forskning i Sverige kring bruk och definitioner av kulturarv och historia har 

bedrivits av bland andra Stefan Bohman, etnolog och tidigare vice ordförande i 

rådet för museivetenskaplig forskning. Här vill jag lyfta fram hans ”Vad är mu-

seivetenskap, och vad är kulturarv?” i Museer och kulturarv (2003, red. Palmqvist 

& Bohman). I denna redogör han för två nyckelbegrepp inom historieanvändning, 

objektifiering och stereotypisering. Objektifiering handlar om människors tendens 

att oreflekterat allmängiltigförklara sina värderingar, uppfattningar och vanor. 

Denna grundar sig i en stereotypisering av andra människor och sig själva, där 

man generaliserar grupper enligt vissa karaktärsdrag. Vad gäller begreppet kultur-

arv, urskiljer Bohman tre huvudbetydelser, det föredömliga, det allomfattande och 

det analytiska. Dessa innefattar i respektive ordning: de positiva arven, allt vi ärvt 

och de mest symbolbärande arven oavsett positiva eller negativa. Bohman främjar 

den tredje betydelsen och menar att denna är den mest analytiskt användbara. Han 

menar att kulturarv alltid är subjektivt utvalda i betydelsen att allt är potentiella 

kulturarv (Bohman, 2003: 11–13). Här vill jag tillägga att detta är en något naiv 

syn. Naturligtvis är kulturarv subjektivt utvalda i betydelsen att en människa lig-

ger bakom urvalet; de kan inte uppstå av sig själva. Däremot representerar inte 

kulturarv varje enskild subjektiv uppfattning, då urvalet sker i en process i vilken 

makt och tolkningsföreträde råder. Detta kommer jag att diskutera i denna upp-

sats. 

Med anledning av att kulturarvsbegreppet innehar ordet ”kultur-” är det ound-

vikligt att inte också komma in på kulturbegreppet. Inga-Lill Aronsson, antropo-

log inom musei- och kulturarvsvetenskap, påpekar i sin artikel “Det ambivalenta 

kulturarvet: Fallet Terror Haza i Budapest” kulturarvens ambivalenta natur i att 

överlappa med kulturbegreppet och drar paralleller till kulturens status av att i 

början av 1990-talet vara överallt, precis som kulturarv är det idag (Aronsson, 

2013: 89–91). Kring kulturbegreppet vill jag lyfta fram Tony Bennett, akademiker 

inom kulturstudier, kulturhistoria och sociologi, och hans Culture: A Reformer’s 

Science (1998) som teoretiserar kring kultur i en social kontext och redogör för 

disciplinen ”kulturstudier” eller ”cultural studies”. Han har även skrivit The Birth 

of the Museum: History, Theory, Politics (1995), som behandlar museernas fram-

växt ur ett historiskt perspektiv. Kirsten Hastrup, professor i antropologi, redogör i 

sin Kultur: Den flexibla gemenskapen (2010) för kulturbegreppet ur en rad olika 

aspekter, varav en också inbegriper kultur som arv. Jag vill i sammanhanget också 

återigen nämna Michael Jackson såsom antropolog. Han diskuterar kulturbegrep-

pet i bland annat sin The Politics of Storytelling: Violence, Transgression, and 
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Intersubjectivity (2002). Samtliga av dessa teoretiker är också relevanta inom ra-

men för min intervjuanalys som belyser bland annat just kulturbegreppet.  

Mitt mål med denna uppsats är att med hjälp av den fenomenologiska teori-

bildningen förklara och konkretisera vilka anledningar som finns till att ifrågasätta 

kulturarvsbegreppet. Inom ramen för detta, ämnar jag presentera en egen term 

som kan bidra till ytterligare teoretiserande kring kulturarvsbegreppet och berika 

kulturarvsdiskursen än mer. Jag kommer att redogöra mer djupgående för ur vilka 

aspekter kulturarvsbegreppet kan kritiseras i nästa kapitel ”Teoretiska utgångs-

punkter och frågeställning”. Jag ämnar också tillföra ett lingvistiskt perspektiv till 

kulturarvsbegreppet, genom en etymologisk analys av begreppet med särskilt fo-

kus på dess senare led (”-arv”). Inom ramen för denna analys, ingår även ett ge-

nusperspektiv. Att diskutera kulturarvsbegreppet i språklig mening, är högst rele-

vant i och med den nya kulturmiljölagen (Kulturmiljölag [1988:950], ref: SFS 

1988:950) som trädde i kraft 1 januari 2014, som ersatte den tidigare kulturminne-

slagen. Jag kommer att studera de ändringar som gjorts och föra en semantisk 

diskussion kring begrepp kopplade till kulturarvsbegreppet och se hur de tilläm-

pas. Denna analys kommer jag att tala mer om i kapitlet ”Källmaterial och meto-

der”.  Utöver den redan nämna kulturmiljölagen finns ytterligare relevanta författ-

ningar, som jag också återkommer till i ”Källmaterial och metoder”. Härnäst föl-

jer de teoretiska utgångspunkterna för denna uppsats, inklusive min frågeställning. 
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Teoretiska utgångspunkter och frågeställningar 

Jag nämnde kort i inledningen att min idé till uppsatsämne förstärktes under min 

tid i Albanien. Mina tankar som ligger till grund för denna uppsats är en kombi-

nation av upplevelser från dels det arbete som jag utförde på museet, dels det al-

banska samhället som jag möttes av utanför museet, genomsyrat av minnesspår 

och övergivenhet.  

Jag menar att det finns en stark subjektiv dimension inom det som brukar be-

nämnas kulturarv och därmed finner jag att denna uppsats bör genomsyras av en 

övergripande fenomenologisk teori som innefattar ett ifrågasättande av möjlighet-

en att uppnå sann och objektiv kunskap om fenomen, en kontextuellt oberoende 

kunskap. Istället menar jag att kunskap förhandlas fram genom ens erfarenheter 

och betraktelser av fenomen. I denna uppsats fall handlar det således om en skep-

sis mot obestridda och tolkningsföreträdda fastställanden av vad som utgör kultur-

arv och vilka värden de har. Jag vill istället bejaka och belysa vad vardagliga upp-

levelser på subjektiv och intersubjektiv nivå kan tillföra kulturarvsdiskursen. Syf-

tet är att teoretisera, kritisera och kontextualisera kulturarvsbegreppet, vilket in-

kluderar en analys av kulturarvsdiskursens begreppskomplexitet och ett sökande 

efter alternativa kompletterande begrepp på och användningsområden för det som 

brukar benämnas kulturarv. Detta är möjligt att göra ur en rad olika aspekter. Jag 

kommer härnäst att redogöra för min övergripande teori, det vill säga fenomeno-

login, för att sedan presentera de mer specifika teoretiska utgångspunkterna kopp-

lade till kulturarvsbegreppet. När båda dessa redogörelser är gjorda, är det möjligt 

att sätta upp frågeställningar för denna masteruppsats.  

Fenomenologi som övergripande teori 

Michael Jackson beskriver fenomenologin som det vetenskapliga studiet av det 

mänskliga medvetandet i dess omedelbarhet innan det börjar teoretiseras – studiet 

av människans upplevelser (Jackson, 1996: 2). Jean-Paul Sartre hävdade att exi-

stensen föregår essensen och att vi måste utgå från det subjektiva eftersom männi-

skan inte kan vara någonting förrän den fyllt sitt medvetande och därigenom for-

mat sig själv; därefter konstituerar sig människan i enlighet med vad den själv vill 

(Sartre, 1946: 21–22).  
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Som jag redan varit inne på, tar min uppsats sitt teoretiska avstamp i Edmund 

Husserls begrepp livsvärlden (operationaliserade begrepp och termer kommer att 

kursiveras i detta kapitel) för att sedan finna sitt mer centrala fokus i Alfred 

Schütz vidareutveckling av Husserls resonemang. Att jag väljer Schütz framför 

Husserl eller dennes mer framstående anhängare, Scheler och Heidegger, beror på 

min uppfattning att ett sociologiskt, eller för den delen antropologiskt, perspektiv 

erbjuder mer verklighetsförankrade analyser än ett filosofiskt, eller som Michael 

Jackson menar – att existentiell antropologi skiljer sig från Kants antropologi i det 

att den förra empiriskt utforskar den levda erfarenheten av verkliga människor i 

vardagliga situationer före spekulationer om vad människor möjligtvis har för 

universellt gemensamma drag (Jackson, 2013: 9). Jackson påpekar att den antro-

pologiska fenomenologin handlar om livsvärldens sociala verklighet och sociala 

medvetande, något som Husserl aldrig redogör för systematiskt. Han menar att 

Schützs arbete innebär en övergång från abstrakta idéer till existentiella tanke-

gångar kring hur människor faktiskt lever sina liv i samröre med varandra och 

bland föremål (Jackson, 1996: 19). Denna empiriska tillämpning blir det som ge-

nerellt skiljer antropologin från filosofin. Vidare är som nämnt även Peter L. Ber-

ger och Thomas Luckmann, såsom Husserls och Schütz främsta uttolkare, fram-

trädande i denna uppsats. Deras teorier är av socialkonstruktivistisk art och där-

med starkt inspirerade av fenomenologin. Likaså fyller Michael Jackson ut sin roll 

i denna uppsats såsom existentialistisk antropolog och starkt präglad av fenome-

nologin i sina etnografiska arbeten. Jag lämnar nu ordet åt Husserl att få beskriva 

livsvärlden: 

[…] in whatever way we may be conscious of the world as universal horizon, as coherent 
universe of existing objects, we, each “I-the-man” and all of us together, belong to the world 
as living with one another in the world; and the world is our world, valid for our conscious-
ness as existing precisely through this “living together.” We, as living in wakeful world-
consciousness, are constantly active on the basis of our passive having of the world; it is from 
there, by objects pregiven in consciousness, that we are affected; it is to this or that object that 
we pay attention, according to our interests; with them we deal actively in different ways; 
through our acts they are ‘thematic’ objects [---] we find also that particular thematic altera-
tion in which the we-subjectivity, somehow constantly functioning, becomes a thematic ob-
ject, whereby the acts through which it functions also become thematic […] (Husserl, 1970: 
108–109 [översättning: David Carr]) 

Uppfattningen om att världen är förhandsgiven konstituerar, enligt Husserl, den 

naturliga inställningen, vilken också inbegriper en syn på omvärlden som förän-

derlig i enlighet med att våra liv fortskrider och så även våra skilda medvetande-

strömmar (Husserl, 1970: 329). Han menar vidare att våra förnimmelser – själva 

upplevelserna av vårt medvetande – har intentionalitet i betydelsen att de är för-

nimmelser av någonting, av de ”tematiska” objekten (Husserl, 1970: 85, 108). 

Innebörden av att medvetandetillstånd har intentionalitet, omöjliggör således tan-

kar på ingenting. Berger och Luckmann fortsätter resonemanget genom att påpeka 

att det som kommer upp i medvetandet alltid har en avsikt eller ett innehåll som 
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beror på eller speglar fenomen även om dessa inte behöver existera i konkret eller 

sann form; exempelvis kan en känsla väckas utifrån information som senare visar 

sig vara falsk. Berger och Luckmann exemplifierar detta med upplevelsen av att 

blicka ut över ett landskap i förhållande till upplevelsen av en inre oro – medve-

tandeprocesserna äger i båda dessa fall intentionalitet. Det är härmed irrelevant 

om medvetandeobjektet upplevs som tillhörande en yttre fysisk värld eller en inre 

subjektiv verklighet (Berger & Luckmann, 1966: 34).  

Denna förhandsgivna värld uppfattas som organiserad och detta beror, enligt 

Schütz, på att ”vardagslivets värld” är en intersubjektiv värld (min kursivering), 

som våra föregångare har skapat genom sina upplevelser och tolkningar av den. 

Uppfattningar av vår kollektiva värld grundar sig därmed i tidigare erfarenheter, 

både personliga och de som vi överbringats från föräldrar och andra. Dessa byg-

ger gemensamt upp vår ”föreliggande kunskap” (Schütz, 1999: 78) och vår ”vi-

subjektivitet”, som Husserl talar om (1970: 109). Dessa föreliggande kunskaper 

utgörs för den naturliga inställningen av en vetskap om att världen består av olika 

fenomen med tydligt urskiljbara eller typiska karaktärsdrag. Denna vetskap är inte 

personlig utan gemensam (eller gemensamt personligt [min kommentar]). Den 

intersubjektiva världen är en värld som vi begår handlingar och samhandlingar 

dels i och dels mot (mina kursiveringar), eftersom vi är tvingade att både kontrol-

lera den och förändra den för att kunna fungera bland och interagera med männi-

skor. Handlingarna är av främst praktisk eller pragmatisk art – fysiska rörelser i 

alla dess slag som omformar denna världs fenomen och relationerna mellan dem 

(Schütz, 1999: 33–34; 78–79). Det handlar sammanfattningsvis om det som Ber-

ger och Luckmann hävdar – att samhället existerar som en objektiv fakticitet sam-

tidigt som vi kan påverka det genom subjektiva handlingar (Berger & Luckmann, 

1966: 30). Genom att vi måste kunna orientera oss i vardagslivets värld, innebär 

det att den innehar en meningsstruktur, vilket gör det till en intersubjektiv kultu-

rell (min kursivering) värld. Den mening som uppbyggs i kulturella fenomen som 

språksystem, konstverk, verktyg, symboler och sociala institutioner är orsakad av 

en förgången mänsklig aktivitet. Genom att vi kan spåra denna aktivitet, kan vi 

alltid verifiera och knyta an till historian i vår kultur. Det är också detta som gör 

att vi kan skilja kultur från natur (Schütz, 1999: 35). Dessa sociala, kulturella och 

likväl historiska fenomen bildar mönster och regler som Schütz benämner typifie-

rade konstruktioner eller typifieringar. Utifrån våra tidigare erfarenheter kan en 

faktisk upplevelse av ett fenomen antingen bekräfta eller inte bekräfta dess ty-

piska likheter med andra fenomen. Vårt medvetande väljer ut vilka drag hos ett 

visst fenomen som är typiska och vilka som är individuella (Schütz, 1999: 32–34). 

Jackson menar att livsvärlden utgörs av en interexistens i vilken vi som individu-

ella subjekt lever i relation till andra liksom till en värld innehållande idéer, tradit-

ioner, tekniker och icke-mänskliga ting som ständigt förändras och omformas; 

våra identiteter och öden är inte orubbliga (Jackson, 2013: 5).  
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Berger och Luckmann menar att vardagslivets verklighet organiseras i och 

domineras av spatiala och temporala former – ”här” och ”nu”, men att människan 

även har förmågan att medvetandegöra avlägsna fenomen. Upplevelserna av var-

dagslivet kan därmed sättas upp på en varierande skala av närhet och avlägsenhet, 

spatialt såsom temporalt (Berger & Luckmann, 1966: 36). Schütz delar in livs-

världen eller den sociala världen i fyra olika delar, baserade på huruvida relationer 

är direkt eller indirekt upplevda. De direkt upplevda relationerna befinner sig 

inom den sociala omvärlden (”Umwelt”), vari omedelbar spatial och temporal 

samexistens mellan ens medmänniskor råder (Schütz, 1999: 143). Den sociala 

medvärlden (”Mitwelt”) upplevs också den i samtidighet men saknar däremot 

omvärldens spatiala omedelbarhet, vilket medför ”en minskad rikedom av yttring-

ar och ett minskat spelrum för uppfattningsperspektiv” (Schütz, 1999: 160–161). I 

förvärlden (”Vorwelt”) vänds uppmärksamheten snarare åt tidigare upplevelser 

och deras intentionaliteter, de som finns i minnet och är av historisk art, än åt ak-

tuella upplevelser (Schütz, 1999: 204–205). För närmare läsning om Schütz olika 

sociala världar, till vilka också eftervärlden (”Folgewelt”) hör, hänvisar jag till 

Alfred Schütz & Thomas Luckmann (1989) The Structures of the Life-World, vol. 

2 (översättning R.M. Zaner & D.J. Parent).  

Bäck-Wiklund påpekar att kritiken mot fenomenologin och livsvärlden grun-

dar sig i åsikten att det inte är möjligt att förena subjektivitet och vetenskap eller 

som Jackson uttrycker det, att tolkningsmodeller överskrider den empiriska värl-

den (Bäck-Wiklund, 2007: 75; Jackson, 1996: 15). Dessutom ska ju livsvärlden 

vara ”förteoretisk”, som Svante Nordin benämner det, vilket leder till paradoxen 

att denna bör föregå även fenomenologin som därmed reducerar sig själv (Nordin, 

2003: 496). Fenomenologins kritik tillbaka blir då att hävda att människan som en 

mycket påtaglig kulturell, social och kommunikativ varelse inte kan objektifieras 

utan måste vara en del i sökandet efter sanning (Bäck-Wiklund, 2007: 75). Jag 

instämmer och menar att de subjektiva erfarenheterna likväl existerar. Om det inte 

skulle vara så, kan inte heller existensen föregå essensen, eftersom essensen då 

skulle föregås av ingenting. Då reducerar även essensen sig själv, eftersom denna 

i sin inneboende semantik förutsätter någonting den kan utgöra essensen av. 

Med denna redogörelse över mina övergripande fenomenologiska utgångs-

punkter, kommer jag nu att presentera närmare de mer specifika teoretiska un-

derlagen kopplade till kulturarvsbegreppet.  

Kulturarvsteoretiska utgångspunkter 

I denna kritiska undersökning av kulturarvsbegreppet, vilket är denna uppsats 

huvudsakliga syfte, måste hänsyn tas till att själva begreppet består av två delar – 

kultur och arv. Därför kommer min undersökning att inledas med en lingvistisk 

analys av dels dessa ord, dels ”kulturarv” i sin förenade form, ur ett etymologiskt 
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och semantiskt perspektiv. Detta är möjligt att genomföra med avseende på min 

akademiska bakgrund inom lingvistik och bygger således på förvärvad kunskap. 

Jag tar dock viss hjälp utifrån och då från främst etymologen Elias Wessén och 

lingvisten Julius Pokorny via Linguistics Research Center som har tillgängliggjort 

hans verk Indogermanisches etymologisches Wörterbuch (1959, 1989) i elektro-

nisk form (mer om denna lingvistiska analys i min senare metodredovisning). I 

analysen ingår också ett genusperspektiv, till vilket jag har inspirerats av David 

Lowenthals (1998) diskussion om patrimoine (”fädernearv”) och hans resone-

mang om den traditionella synen på kulturarv som tillhörande mannen. Första 

delen i mitt kapitel som benämns ”Kulturarvens olika skepnader” berör kulturar-

vens karaktär. Utöver ett kort stycke som bekräftar kulturarvsbegreppets försvag-

ning och ambivalens enligt Inga-Lill Aronssons benämning som talades om tidi-

gare (s. 12), inleds denna del med ett mer juridiskt perspektiv på kulturarvs-

begreppet. Janet Blakes (2000) historiska redogörelse över internationella kultur-

arvslagar ligger härmed som grund för att sedan löpa in i Laurajane Smiths (2006) 

resonemang om kulturarv som en kulturell process. I samband med detta kommer 

jag att introducera ett eget begrepp, som kan ses som en elaboration av begreppet 

livsvärlden. Detta begrepp kommer sedan att dyka upp med jämna mellanrum 

under fortsättningen av min uppsats.  

Min uppsats finner sitt starka syfte i nästföljande del, nämligen kulturarv som 

politiserade och omstridda fenomen. Denna del fungerar som en introducerande 

del till flera av de följande kapitlen som behandlar kulturarv i socio-politiska kon-

texter. Det är just kring dessa kontexter som ifrågasättandet av kulturarvsbegrep-

pet kan vinna sin största legitimitet eftersom det är här tolkningsföreträdet kring 

vad som utgör kulturarv och vad dessa har för värden blir en central fråga. Med 

avstamp i Ashworths och Tunbridges begrepp dissonanta kulturarv, som avser 

just kulturarv kring vilka det råder en diskrepans om deras värden mellan olika 

människor (Ashworth & Tunbridge, 1996: 21), faller vi in i denna uppsats över-

gripande fenomenologiska teori. Dissonansen handlar nämligen om rådande för-

handlingar om kulturarvs värden, i vilka de med störst makt av naturliga skäl 

också har störst möjlighet att definiera dem och därmed att göra kulturarven ob-

jektiva, trots att det finns subjektiva tolkningar av dem. I denna introduktion till 

kulturarv som politiserade fenomen, inbegrips också Smiths och Watertons (2009) 

Authorized Heritage Discourse (AHD) (”diskursen om auktoriserade kulturarv”), 

som jag delvis redan talat om (s. 11). Den kan sammanfattas i ”kulturarvsexper-

ters” upprätthållande av maktpositioner i form av legitimering av ett visst verk-

samhetmönster som inbegriper ensamrätt att definiera kulturarv och marginali-

sering av tolkningar från externa lokalsamhällen och folkgrupper. AHD grundar 

sig i nationalromantiska idéer om nationella identiteter och därmed geografiska 

”bundna” kulturarv, varpå subnationella socio-kulturella grupper ignoreras (Smith 

& Waterton, 2009: 28–30, 33). Jag kommer att ägna ett helt kapitel åt AHD i vil-
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ket jag vidare kommer att dra paralleller till Foucaults governmentalitet (1991a) 

samt diskutera, i syfte att exemplifiera den möjliga motsatsen till AHD, Nina Si-

mons (2010) idé om ”det deltagande museet” som främjar besökares engagemang. 

I det som berör maktdynamik och den socio-politiska kontexten kring kulturarv, 

ingår också Unescos idé om kulturarvs universella värden vilken jag kritiserar 

starkt. Detta ifrågasättande görs utifrån Smiths och Watertons (2009) AHD återi-

gen, men också Lowenthal (2011) och Jackson (2013). Lowenthal menar att inget 

globalt narrativ kan tillämpas för att förklara den unika kraft som lokala folk-

stammars historieberättande har (Lowenthal, 2011: 133). Jackson använder jag 

genom hans fältarbete bland Kuranko-folket i Sierra Leone, där han studerat ett 

fenomen som kallas ”shape-shifting” – människors förmåga att förvandlas till 

djur. Dessa människor betraktar detta fenomen som sant i objektiv mening i det att 

de tror att det är sant. Han förespråkar begreppet ”livsvärld” före ”kultur”, ef-

tersom det förra i högre grad påvisar den rådande kraften och dynamiken i ett 

samhälle (Jackson, 2013: 7, 93–95). Jag kommer i sammanhanget att elaborera 

med begreppet livsvärld samt väva in Schützs olika sociala världar (se s. 17). I 

kontexten kring idén om kulturarvs universella värden omnämns också etnografen 

Adam Grydehøjs begrepp uninherited heritage eller ”icke-ärvda kulturarv” – be-

fintliga eller potentiella kulturarv varpå ingen har några arvsanspråk eller för vilka 

ingen visar intresse (Grydehøj, 2010: 77). Idén om kulturarvs universella värden är 

en västerländsk uppfinning enligt många forskare (Smith & Waterton, 2009: 30). 

Enligt mig vittnar denna idé också om en inskränkthet som ett resultat av ett allt-

för diskursivt beteende, varpå jag väljer att ha ett delkapitel som belyser just dis-

kurs i sin teoretiska betydelse men framför allt vikten av att träda ut ur dessa dis-

kurser och riva ner de hermeneutiska hinder som dessa sätter upp. Fairclough 

konstaterar att ”diskurs” är ett komplext begrepp med överlappande definitioner, 

men påtalar att diskurser konstitueras av sociala relationer och speciella språkbruk 

(Fairclough, 1992: 3). Detta knyts an till AHD och diskussionen om universella 

värden samt till Foucaults begrepp arkiv som syftar till vad som är ”sägbart” inom 

en viss diskurs i en viss tid (Foucault, 1991b: 59–60). Jag kommer att föra ett re-

sonemang där jag liknar dessa arkiv vid en form av typifieringar. Till detta läggs 

ytterligare två hermeneutiska förhållningssätt som handlar om att kliva utanför ens 

egna domäner och diskurser, vilka således berör även kulturarvskontexter. Det 

första är geografen Caitlin DeSilveys tolkande förhållningssätt och hennes be-

grepp entropiska kulturarv – ting under förruttnelseprocesser och som därmed inte 

går att konservera men som genom ”andra-än-mänskliga aktörer” kan förmedla en 

annan sorts kunskap (DeSilvey, 2006: 318, 335). DeSilvey kommer också att bli 

relevant inom ramen för mina fältobservationer. Det andra förhållningssättet om-

fattas av filosofen Richard Rortys edification (min översättning är uppbyggelse), 

som handlar om att uppfinna nya mål, begrepp och discipliner, att försöka tolka 

ens kända omgivningar utifrån okända termer som dessa nya uppfinningar upp-
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bygger (Rorty, 1979: 359–360). Genom att frångå diskursiva regler som håller 

kunskap tillbaka, kan en ökad transparens uppkomma som främjar kritisk reflekt-

ion och ifrågasätter hegemoniska strukturer. Detta belyses av Smith och Waterton 

i sista delen av kapitlet om diskursen om auktoriserade kulturarv och inbegriper 

aktörer såsom ursprungbefolkningar och icke-västerländska folkgrupper som ut-

manar rådande maktstrukturer kring tolkning av kulturarv. Häri ingår Watertons 

och Smiths teorier om ”community” som ett missbrukat ord och som en homoge-

niserande oreflekterad ”feel good”-term (2010: 5–6).  

Som nämndes tidigare (s. 11) redogör Barbro Klein (2006) djupgående för 

kulturarvsbegreppets utveckling ur ett historiskt perspektiv inklusive dess relate-

rade begrepp såsom ”tradition” och ”folk-”. Åt detta ägnas det en hel sektion i 

denna uppsats. Klein har som nämnt också en betydande roll inom kulturarvspoli-

tik och kulturarv inom socio-politiska kontexter. Inom detta har hon bedrivit 

många studier kring immigration och i nämnt kapitel belyser hon det mångfalds-

uppdrag som ålades svenska kulturinstitutioner i mitten av 1990-talet i syfte att 

uppmärksamma invandrargrupper och betrakta vårt land som multikulturellt. 

Klein talar om hybrida kulturarv och dessa innefattar blandningar av kulturarv 

som eventuellt uppkommer när immigranter (med sina unika bakgrunder) kommer 

till nya främmande platser och kulturer (Klein, 2000: 26). Utifrån detta resone-

mang samt exempel hämtade från Klein (1997, 2000), kan jag koppla an till att det 

likväl handlar om skilda livsvärldar som möts. Ovissheten kring huruvida hybridi-

teter uppstår eller inte och om, i så fall vilka, skapar en grund till att kunna ifråga-

sätta kulturarvs objektiva status. Det handlar vidare om hur museer och andra kul-

turarvsinstitutioner ska hantera dessa hybriditeter och den paradox med kultur-

arvsskapande i att samtidigt inkludera och exkludera människor - hur de ska få 

alla människor i ett multikulturellt samhälle att känna sig representerade utan att 

de homogeniserar eller exotifierar (Klein, 1997: 21; Klein, 2000: 29). Hon betonar 

betydelsen av en kulturarvspolitik som låter globala och lokala förhållanden över-

lappa (Klein, 1997: 28), vilket jag kommer att benämna ”glokalisering”. Regina 

Bendix (2000) talar vidare om hybriditet och jämför det med begreppen ”heredi-

tet” och ”kulturarv”. Utifrån denna begreppstriangel konstaterar hon att ”kultur-

arv” har segrat och resonerar kring anledningarna till kulturarvsbegreppets upp-

gång (Bendix, 2000: 38).  

Vad gäller Lowenthals teorier om dels förhållandet mellan kulturarv och 

historia (1998), dels det mellan kulturarv och naturarv (1999, 2006 [främst]), 

kommer dessa att talas mer om i kapitlet ”Källmaterial och metoder” i vilket jag 

kommer redogöra för hur jag använder hans resonemang, i delkapitlen ”Litteratur-

studier” respektive ”Fältobservationer”. Att det beskrivs i delkapitlet ”Fältobser-

vationer” beror på att hans teorier är så pass starkt kopplade till hur jag bygger 

upp resonemanget kring mina observationer och upplevelser, vilket involverar de 

komplexiteter som finns med kulturarvsbegreppet. Lowenthal menar att den stora 
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skillnaden mellan kulturarv och naturarv är synen på och hanteringen av dem. Vi 

höjer upp naturen både för att den föregår historien och är en del av nuet, därmed 

fascinationen för den ”vilda” naturen eller den ”orörda” naturen, som paradoxalt 

nog knappt existerar då nästan alla landskap är präglade av mänsklig aktivitet. 

Han menar också att den lokala omsorgen om respektive arv skiljer sig, där kul-

turarvsbevarandet främjas mer än naturarvsvården. Naturarv beaktas främst av 

externa grupper medan kulturarv berör hela nationer (Lowenthal, 2006: 84; 1999: 

141–142). Kring kontexten kulturarv och naturarv är också Kenneth R. Olwigs 

resonemang om Europeiska landskapskonventionens definition av landskap rele-

vant, i vilket han diskuterar landskapets dubbla karaktär av både kultur- och na-

turdrag (Olwig, 2006: 4). Lowenthals resonemang om kulturarv och historia knyts 

i hög grad an till min intervjuanalys, men kvarstår som en del av litteraturstudier-

na då intervjukapitlet redan är så pass omfattande och avskilt som metod i sig. Jag 

vill än en gång nämna att metoderna dock är överlappande. I min intervjuanalys 

tillämpas också de teoretiska resonemang som Inga-Lill Aronsson (2013) för 

kring det ambivalenta kulturarvet (s. 12), det vill säga kulturarvsbegreppets ten-

dens att överlappa i kulturbegreppet. Då intervjuanalysen likväl berör kulturbe-

greppet, tillämpar jag också antropologen Michael Jacksons åsikter kring detta. 

Han menar att vi idag bär på insikten att en kultur som fenomen är ambiguös och 

pluralistisk (Jackson, 2002: 109). Relevant i denna kontext kring kulturbegreppet 

blir också Tony Bennetts teorier. Han betraktar inte samhället som indelat i speci-

fika och kategoriska kulturer utan mer som olika styrandedomäner av förenade 

element (Bennett, 1998: 79).  

Genom denna redogörelse över teoretiska utgångspunkter, finns nu föresätt-

ningen att sätta upp frågeställningar och dessa följer på nästa sida.  
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Frågeställningar 

Utifrån mina teoretiska utgångspunkter, kan följande frågeställningar sättas upp 

för denna uppsats: 

 Vilka är de element som i vedertagen mening konstituerar kulturarv och 

kulturarvskontexter? 

 Varför är det viktigt att utreda och angripa kulturarvsbegreppet? 

 Ur vilka aspekter kan det vedertagna kulturarvsbegreppet ifrågasättas? 

 Är det möjligt, och i så fall hur, att överbrygga klyftan mellan objektivitet 

och subjektivitet vad gäller kulturarvsbegreppets utformning? 

 Hur kan kulturarvsbegreppet med sin mångfacetterade karaktär empiriskt 

undersökas?  

Härnäst följer en redovisning av källmaterial och metoder. Därefter kommer den 

empiriska undersökningen och analysen. 
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Källmaterial och metoder 

För att söka svaren på min frågeställning, använder jag mig av kvalitativa meto-

der. De kvalitativa metoderna är bäst förenliga med det fenomenologiska perspek-

tivet som jag valt att ha på denna uppsats, då jag syftar till att studera fenomen 

såsom de framträder för betraktaren i olika kontexter. Dessa fenomen är inne-

slutna i den kulturarvdiskurs jag ämnar undersöka, eller närmare bestämt, inom 

den livsvärld där ting brukar omnämnas som kulturarv. Livsvärlden är uppbyggd 

på (inter)subjektiva erfarenheter, relationer och betydelser och det skulle vara till 

en stor nackdel att försöka studera denna med hjälp av kvantitativa metoder (för 

att kontrastera mot kvalitativa). Enligt Schütz existerar, strikt sett, ”inget sådant 

som rena, enkla fakta”, utan allt handlar om ”tolkade fakta” utvalda i vårt med-

vetande i enlighet med deras relevans för en fortsatt fungerande livsvärld (Schütz, 

1999: 29 [översättning: Sten Andersson och Joachim Retzlaff]). Han menar att all 

kunskap, vare sig den är uppbyggd i en vardaglig eller i en vetenskaplig kontext, 

grundar sig i konstruktioner som kan vara av både abstrakt och mer formell och 

specifik art (ibid.). Syftet med denna uppsats är primärt att öka förståelsen kring 

dessa fenomen genom att tolka tolkningar, inte att mäta mängden av dem som de 

vore rena fakta. (Justesen & Mik-Meyer, 2011: 13, 17). Jag hävdar att kvalitativa 

metoder är lämpligast, då jag anser att kunskap om kulturarvsbegreppets paradox 

och otydlighet bäst nås genom subjektiva tolkningar av och uppfattningar om be-

greppet och djupgående kontextuella studier av fenomen som råder inom kultur-

arvsdiskursen. 

Jag kommer att använda mig av tre stycken olika kvalitativa metoder: littera-

turstudier, intervjuer och fältobservationer. Dessa finner jag är de mest lämpliga 

metoderna för att angripa kulturarvsbegreppet. Varje metod kan i sin tur indelas i 

ytterligare angreppssätt. Olika metoder och olika aspekter skapar en dynamik som 

är nödvändig för att ta itu med det mångfacetterade kulturarvsbegreppet. Som jag 

påpekade tidigare, ska dessa tre metoder inte betraktas som helt skilda från 

varandra, utan snarare som överlappande. Syftet är att de ska komplettera 

varandra för att skapa en dynamik i utredningen av kulturarvsbegreppets kom-

plexiteter. Det empiriska materialet inom ramen för litteraturstudierna grundar sig 

i texter som antingen är författade av ursprungliga teoretiker eller som bygger på 

andra teoretikers tolkningar eller översättningar. Dessa texter existerar konkret 

före min inblandning i undersökningen och skiljer sig därmed från det primära 
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material jag analyserar inom de andra metoderna, det vill säga intervjumaterial 

och fältobservationsmaterial (bilder och övriga anteckningar), då detta har upp-

kommit genom min påverkan. Intervjuerna avser de som gjordes på National 

Historical Museum i Tirana i Albanien med utländska besökare. Fältobservationer 

fungerar här som samlingsnamn för dels visuell metodik (Sverrisson, 2011: 165) i 

form av egna bilder tagna i Dajti-bergets nationalpark utanför Albanien huvudstad 

Tirana och dels övriga icke-visuella observationer. Jag vill klargöra att det inte 

handlar om etnografiskt fältarbete av det slag som involverar möten och samtal 

med människor, i det här fallet albaner, då språkliga barriärer hindrar detta, utan 

endast interaktion med den miljö i vilka dessa lever, en för mig främmande miljö 

och därmed en miljö att studera (Lalander, 2011: 91–92). Inte heller intervjuerna 

syftar till att vara etnografiska, då de är gjorda med utländska, icke-albanska be-

sökare. Även här handlar det om språkliga aspekter som utgör ett hinder, både vad 

gäller min bristfälliga kunskap i det albanska språket och albanernas begränsade 

eller obefintliga kunskap i det engelska språket. I detta avseende är det enda al-

banska med intervjuerna det faktum att jag tog tillfället i akt att göra dem under 

min praktiktid i just Albanien. Det var där och ingen annanstans, som jag befann 

mig. Materialet därifrån använder jag av den anledningen att det fyller en stark 

funktion i undersökningen av kulturarvsbegreppet.  

Vad gäller litteraturstudier, omfattar dessa den nya kulturmiljölagen och rela-

terade dokument (se nedan under ”Litteraturstudier”), de kulturarvsteoretiska tex-

terna som har presenterats och en allmänlingvistisk analys av begreppet kulturarv. 

Genomgripande arbetssätt för dessa litteraturstudier är den hermeneutiska metodi-

ken som innefattar närläsning och tolkning av materialets innehåll. Nu följer en 

genomgång av respektive kvalitativ metod. Vidare metodik kommer också lämp-

ligen att redogöras för i samband med de empiriska analyserna. 

Litteraturstudier 

Litteraturstudierna avser som nämnt material som är utvalt i syfte att besvara min 

frågeställning, författat i diverse böcker och artiklar samt dokument inom ramen 

för det kulturpolitiska området. I min analys av den nya kulturmiljölagen som 

trädde i kraft den 1 januari 2014 och som ersatte den tidigare kulturminneslagen, 

berörs förutom själva lagtexten (Kulturmiljölag [1988:950]), även dess relaterade 

författningar vilka är följande: regeringens proposition 2012/13:96: Kulturmiljöns 

mångfald, Kulturdepartementets betänkande av Kulturmiljöutredningen: Kultur-

miljöarbete i en ny tid (Statens offentliga utredningar [SOU] 2012:37), regering-

ens proposition 2009/10:3: Tid för kultur och promemorian i form av remissam-

manställningen av Kulturmiljöarbete i en ny tid, slutbetänkande från Kulturmiljö-

utredningen, SOU 2012:37.  
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Det är viktigt att framhålla att det kulturpolitiska arbetet vad gäller lagtexter 

omfattar ett mycket rikt material av propositioner, betänkanden, utredningsrappor-

ter, promemorior etcetera. Därför är det inte möjligt att granska allt material inom 

ramen för denna uppsats. Syftet är att analysera utvalda delar som har mest rele-

vans för min frågeställning. Användning av ovanstående dokument och specifika 

delar av dessa grundar sig i rekommendationer från Kulturdepartementet, som jag 

erhållit genom mejlkorrespondens med Fredrik Linder, kansliråd på Enheten för 

kulturarv. Ett utdrag ur denna mejlkorrespondens finns att tillgå i samband med 

den senare analysen av kulturmiljölagen. 

Som framgår nedan använder jag mig till viss del av Justesens och Mik-

Meyers begrepp för att förklara min metod närmare. De använder sig av benäm-

ningen dokumentstudier (2011: 106), men deras resonemang går likväl att till-

lämpa på det jag istället väljer att benämna litteraturstudier. 

Kring kulturmiljölagen, kommer jag att studera de ändringar som gjorts samt 

föra en semantisk diskussion kring de begrepp som används i denna och övriga 

författningar – de begrepp som jag finner kan kopplas till kulturarvsbegreppet. 

Fokus läggs på författningarnas produktionsprocess. Denna handlar om hur ut-

formningen av dokument bestäms av normer och regler, formella liksom infor-

mella, som finns inom exempelvis organisationer. I det här fallet handlar det alltså 

om myndigheter. Dokumenten produceras på sådana sätt att de ska uppfattas som 

legitima för allmänheten och förmedla positiva värden. Justesen och Mik-Meyer 

tar upp ett exempel som behandlar en språklig granskning av ett dokument i form 

av att man ser över sådant i en text som skulle kunna visa på mångtydighet, tvek-

samhet eller subjektivitet (Justesen & Mik-Meyer, 2011: 106). Produktionsproces-

sen inbegriper således ett maktspel och detta kommer att diskuteras och sättas i 

relation till Schütz typifierade konstruktioner och idén om den intersubjektiva 

världen. I övrigt material har det ingenting med produktionsprocessen att göra 

eller för den delen konsumtionsprocessen, som är ett annat begrepp inom doku-

mentstudier som avser analyser av vad som händer med dokument när de läses 

och hur de sedan används (Justesen & Mik-Meyer, 2011: 107).  

Förutom det rent teoretiska i dessa litteraturstudier, finns också praktiska 

aspekter såsom urvalet och avgränsningen av textmaterial. Det är omöjligt att läsa 

och analysera alla relevanta texter som hör till min frågeställning och därför 

tvingas jag till en avgränsning. Uppsatsen avgränsar sig i avseende till de aspekter 

jag valt att anamma i ifrågasättandet av kulturarvsbegreppet. David Lowenthal, 

som bedrivit mångårig forskning med flertalet utgivna verk och artiklar i förhål-

landet mellan kulturarv och historia, utgör en viktig utgångspunkt då hans teorier 

är starkt kopplade till min intervjuanalys. Som redan klargjorts, är mina intervjuer 

en stark inspirationskälla för mitt uppsatsämne. Intervjuanalysen berör bland an-

nat graden av historisk koppling eller association till begreppen kultur, kulturarv 

och immateriella kulturarv. En annan viktig utgångspunkt för min uppsats är Bar-
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bro Kleins historiska redogörelse över kulturarvsbegreppet. Flertalet av de teo-

retiker jag behandlar i denna uppsats tillhör den musei- och kulturarvsvetenskap-

liga disciplinens teoretiska ram och är därmed centrala och vedertagna när det 

kommer till kontexter kring kulturarvsbegreppet. Andra teoretiker och annat 

material har jag kunnat ta del av genom dessa centrala teoretikers respektive käll- 

och litteraturförteckningar och sökning på Internet (Google samt bibliotekskatalo-

gen Libris).  

Justesen och Mik-Meyer menar att en fenomenologisk utgångspunkt medför 

en annorlunda syn på texturval och dokumentanalyser, där tolkningar är primära 

och av avgörande betydelse genom hela undersökningen. Med ett fenomenolo-

giskt perspektiv, är de mest intressanta texterna de som speglar det vardagliga 

livet och de (inter)subjektiva upplevelserna av detta (Justesen & Mik-Meyer, 

2011: 111). Här fyller bland annat antropologen och etnografen Michael Jacksons 

(2013) texter om sina subjektiva upplevelser om Kuranko-folket i Sierra Leone 

och likväl David Lowenthals (1998) personliga övertygelser om distinktionen 

mellan historia och kulturarv sin relevans i detta arbete. Justesen och Mik-Meyer 

påpekar att även officiella dokument kan vara relevanta inom en fenomenologisk 

studie och då genom att analysera hur dessa fyller ett värde hos de som subjektivt 

använder och tolkar dem inom deras specifika livsvärld. De menar vidare att do-

kumentstudier (det vill säga litteraturstudier i mitt fall) ofta kombineras med in-

tervjuer och deltagande observation (Justesen & Mik-Meyer, 2011: 111), vilket är 

fallet även i min studie. Intervjusubjektens tolkningar av kulturarvsbegreppet kan 

därmed indirekt, via mina subjektiva analyser, även appliceras på hur de skulle 

uppfatta olika dokument. Det är dock viktigt att vara medveten om att jag själv 

också är en uttolkare av varje material (Justesen & Mik-Meyer, 2011: 111) inom 

min egen livsvärld.  

Vad gäller min etymologiska och semantiska analys av kulturarvsbegreppet, 

är denna möjlig att genomföra med avseende på min akademiska bakgrund som 

omfattar avlagd kandidatexamen i indologi med inriktning mot jämförande in-

doeuropeisk språkforskning, det vill säga studier av forna indoeuropeiska språk 

(till exempel sanskrit, klassisk grekiska, latin, fornisländska, gotiska) i syfte att 

rekonstruera det så kallade proto- eller urindoeuropeiska språket, det potentiella 

urspråk som är grunden för övriga indoeuropeiska språk, äldre som moderna, och 

som möjligen talades 3500-7000 före vår tideräkning. Det handlar således om 

historisk lingvistik. Avgränsningen i min lingvistiska studie av kulturarvsbegrep-

pet kommer i och med detta också att anpassas till just indoeuropeiska språk 

och/eller språkfamiljer med fokus på den germanska språkfamiljen, vari svenska, 

engelska, tyska med flera ingår, och den romanska språkfamiljen, uppkommen ur 

latin. Det förekommer dock exempel även från klassisk grekiska, sanskrit (in-

doariskt språk inom indoiranska språkfamiljen) och andra indoeuropeiska språk. 

Protoindoeuropeiska ord eller element kommer att föregås med en asterisk (*), 
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vilket är det vedertagna sättet att beteckna icke-belagda språkelement inom ling-

vistik.  

Jag vill också göra en upplysning om att mitt referat av Sartre (1946) (s. 15) 

grundar sig på det franska originalet. Min tolkning är möjlig med hänsyn till att 

jag behärskar det franska språket, efter många års studier på grundskolenivå, 

gymnasienivå och akademisk nivå.  

Intervjuer 

Som redan klargjorts avser intervjuerna de som gjordes under min praktik (3/6 – 

28/6 2013) på National Historical Museum i Tirana i Albanien med utländska 

besökare. Jag nämnde i inledningen den konflikt jag upplevde mellan intervjuper-

soners tankar kring kulturarvsbegreppet och mina egna uppfattningar, som blev än 

mer påtaglig genom mina upplevelser av den albanska kulturmiljön. Denna dis-

krepans eller dissonans skulle sedan bli kärnan i den uppsats jag nu författar. Ulla 

Eriksson-Zetterquist och Göran Ahrne menar att intervjuer med människor om hur 

de upplever ett fenomen i vår sociala miljö kan stimulera forskarens och studen-

tens kreativitet och öppna upp för fortsatt arbete (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 

2011: 36).  

Intervjuerna är semistrukturerade i sin form i betydelsen att det föreligger 

fasta frågeformuleringar bestående av tre stycken frågor men att intervjuerna se-

dan kan anta skiftande karaktär med olika följdfrågor beroende på intervjuperso-

nernas svar. Inom denna semistrukturerade form ingår också att frågorna är 

öppna, det vill säga att inga förutbestämda svarsalternativ erbjuds. Intervjuperso-

nerna får tala fritt tills de känner att de är klara. Intervjuerna hålls på engelska och 

tanken är att frågorna ska vara språkligt formulerade på ett så lättbegripligt sätt 

som möjligt. Nedan följer dessa tre grundfrågor på engelska: 

1.  When you hear the word culture, what is the first that comes to your mind? 

2.  When you hear the word cultural heritage, what is the first that comes to your 

mind? 

3.  Are you familiar with the concept of immaterial or intangible heritage? (What 

could that be [vid jakande svar]? What do you think it could be [vid nekande 

svar]?) 

Målet är att nå intervjupersonernas omedelbara och spontana uppfattningar om 

dessa begrepp. Steinar Kvale och Svend Brinkmann menar att den kvalitativa 

forskningsintervjun erbjuder en stor möjlighet till inträde i människors upplevda 
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vardagsvärld, vilket är kärnan i en fenomenologisk studie (Kvale & Brinkmann, 

2009: 44). 

Tanken är att intervjupersonerna ska tala fritt, men då jag märker osäkerhet 

kring begreppen eller till dessa relaterade saker, tar jag mig friheten att förtydliga 

frågan på ett vägledande sätt för att föra intervjun vidare. Osäkerheten eller obe-

kantskapen kring begreppen noteras och sedan skriver jag ner vad som sägs efter 

att de tillägnat sig mina ledtrådar. Dessa ledtrådar kan innebära att jag nämner ett 

exempel på ett kulturarv. Min påverkan måste dock beaktas i resultatanalyserna. 

Mina ledtrådar uppkommer endast då jag inser att intervjun inte kan fortskrida 

utan dessa. Om någon intervjuperson ställer en motfråga i stil med ”Menar du till 

exempel X?”, intar jag en neutral ställning och svarar tillbaka på ett ödmjukt sätt 

att ”tyvärr kan jag inte svara på det utan jag vill bara veta dina spontana associat-

ioner eller tankar”. En följdfråga kan vara, då jag märker att fråga 1 och 2 är snar-

lika, till exempel ”vad är det då för skillnad mellan kultur och kulturarv?”  

Intervjuerna spelas varken in eller transkriberas i exakt mening, utan jag an-

tecknar intervjupersonernas svar enligt det Kvale och Brinkmann kallar menings-

koncentrering, det vill säga sammanfattningar av intervjupersonernas essentiella 

yttranden i kortare formuleringar. Denna metodik är vanlig inom fenomenologiska 

studier och lämpar sig för omfattande och komplexa intervjuer då den innebär ett 

sökande efter meningsenheter och centrala teman som sedan kan tolkas och analy-

seras vidare (Kvale & Brinkmann, 2009: 221–223). I min analys finns en tabell 

som syftar till att visa på generella drag hos intervjusvaren i ett försök att över-

brygga klyftan mellan objektivitet och subjektivitet. Eftersom analysen bygger på 

subjektiva tolkningar, är tabellen schematisk och inte absolut. Tabellen är upp-

byggd med fokus på graden av materialitet/immaterialitet och historisk associat-

ion med inspiration från Lowenthals (1998) teorier om förhållandet mellan kultur-

arv och historia, som jag talade kort om tidigare (s. 10). Valet av detta fokus 

grundar sig dels i att aspekterna materialitet och immaterialitet diskuteras flitigt 

inom kulturarvsdiskursen och bör ses som två centrala förhållningssätt vad gäller 

kulturarvens karaktär, dels i den diskrepans jag fann mellan intervjupersonernas 

frekventa association mellan kulturarv och historia och Lowenthals teorier om 

distinktionen dessa emellan. Jag finner att det är mest lämpligt att placera en när-

mare beskrivning av tabellen och intervjuernas fokus i själva intervjukapitlet som 

kommer senare, för en mer kontextuell omedelbarhet. 

Under intervjun frågar jag intervjupersonen om jag uppfattat dennes svar kor-

rekt. Detta ingår i det Kvale och Brinkmann benämner kommunikativ validitet – 

att kunskapsanspråkens validitet prövas i ett samtal, i vilken enligt Justesen och 

Mik-Meyer ingår respondentvalidering. Dessa valideringar innebär att man pre-

senterar analysen eller delar av den för intervjupersonen så att de ges möjlighet att 

kommentera och ändra sina svar (Justesen & Mik-Meyer, 2011: 39–40; Kvale & 

Brinkmann, 2009: 271).  I mitt fall tillåter denna uppsats begränsade tidsram inte 
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intervjupersonerna att validera själva analyserna. Dock ges de alltså möjligheten 

att hävda sig under de pågående intervjuerna. Detta, och likväl vad intervjuerna är 

ämnade för, är dessutom intervjupersonerna enligt god etik informerade om, i det 

Kvale och Brinkmann benämner informerat samtycke (Kvale & Brinkmann, 2009: 

292–293). Det finns en aspekt som försvarar att inte validering av analyserna sker 

och det är det faktum att jag efter intervjuerna väljer att samtala vidare med inter-

vjupersonerna (de som vill) och förklara hur dessa begrepp definieras och diskute-

ras i min utbildning; detta sker som en naturlig följd av den samtalsliknande form 

som intervjuerna har och också inom en process av socialisering och menings- 

och kunskapsutbyten. Eventuell senare validering kan då inbegripa korrigeringar 

som är påverkade av dessa samtal och redogörelser. Det finns också en tidsaspekt 

här i den mening att den period av 9-10 månader mellan intervjuerna och ned-

skrivna analyser skulle kunna ha negativ påverkan på reliabiliteten av denna upp-

sats resultat. För att återgå till etiska riktlinjer kring intervjuer, är konfidentialitet 

mycket viktigt. Jag värnar om intervjupersonernas privatliv i den mån att jag inte 

publicerar deras namn. Den information som är kopplad till respektive intervju-

person är endast kön, ålder, nationalitet och sysselsättning 

(yrke/utbildning/övrigt). Konfidentialitetsprincipen påverkar i detta fall inte resul-

taten av intervjustudierna (Kvale & Brinkmann, 2009: 293). 

Dessa intervjustudier inbegriper 72 stycken intervjupersoner, utvalda i sam-

band med att de blivit tillfrågade vid deras inträde på museet och gett samtycke 

om att delta, därmed utan hänsyn till en viss ålder, kön eller någon annan aspekt. 

Intervjuerna är genomförda efter respektive intervjupersons museibesök. Viss 

hänsyn till kön togs mot slutet av intervjudagarna för att utjämna differensen och 

slutligen hamna på det jämställda urvalet av 36 kvinnor och 36 män. Antalet in-

tervjupersoner (alltså 72 stycken) kan tyckas högt för en kvalitativ studie. Eriks-

son-Zetterquist och Ahrne menar att resultaten av en kvalitativ studie bör kunna 

utrönas oberoende av exakta intervjupersoner och Kvale och Brinkmann menar att 

den kvalitativa studien når reliabilitet genom dess generaliserbarhet i betydelsen 

att den kunskap som genereras kan tillämpas i andra liknande kontexter och re-

produceras av andra forskare vid andra tider med andra liknande personer (Eriks-

son-Zetterquist & Ahrne, 2011: 44; Kvale & Brinkmann, 2009: 263, 280–281). 

Jag menar att detta förhållandevis höga antal intervjupersoner även främjar en 

intersubjektiv reliabilitet, som Kvale och Brinkmann talar om (2009: 263), då 

fenomenologin strävar efter att överbrygga subjektivitet och de vetenskapliga an-

språken på objektivitet genom intersubjektivitet. Det måste tilläggas att antalet 

intervjupersoner också beror på att dessa ingår i en större intervjustudie med ytter-

ligare elva frågor som berör the National Historical Museum i Tirana inom ramen 

för min praktik. Dessa intervjufrågor utgör en separat undersökning vars resultat 

finns redovisade i mitt arbete ”Results of the Survey of Foreign Visitors’ Views 

on the National Historical Museum, Tirana, Albania Based on Interviews: with 
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Suggested Recommendations” (Författaren, 2013). Detta arbete lämnas därhän i 

denna uppsats.  

Av de intervjuer genomförda för denna uppsats ändamål utgör ett fåtal 

gruppintervjuer med två eller tre stycken personer, men varje intervjuperson har 

sina enskilda svar representerade i denna studie. Anledningen till att vissa inter-

vjuer är genomförda i grupp beror på omständigheter såsom intervjupersoners 

egen önskan, att spara tid och att inte låta den/de andra vänta. Jag måste vara 

medveten om att intervjupersonerna i dessa gruppintervjuer kan ha påverkat 

varandra, exempelvis genom att det skapas en typ av gemensam åsikt som lämpar 

sig i situationen och att grupptryck kan bli ett hinder för subjektiva känslor och 

åsikter. En annan nackdel, menar Jan Trost, är att de intervjupersoner som är mer 

sociala till naturen lätt kan bli dominanta i intervjun (2010: 46). Jag som intervju-

are är här noga med att varje person får komma till tals och att denne får uttrycka 

sina subjektiva åsikter. Då den ena personen har talat klart, frågar jag därför 

den/de andra igen vad den/de tycker, om den/de håller med, vill tillägga något 

etcetera, för att på så sätt markera att det finns fritt utrymme att uttrycka sig som 

man vill. Trost pekar på en positiv sak med gruppintervjuer i det att de inbegriper 

en interaktiv aspekt som kan frambringa lärdomar och insikter för den enskilde 

(2010: 45). 

Min roll som intervjuare kräver en medvetenhet om eventuell maktdynamik 

som kan råda mellan den som intervjuar och den som blir intervjuad. En intervju-

are kan uppfattas som att den sitter inne med expertkunskapen- och förståelsen, 

vilket kan få intervjupersonen att bete sig på ett speciellt sätt. Eriksson-Zetterquist 

och Ahrne talar om intervjusituationen som en identitetsskapande process, i vilken 

intervjupersonen vill imponera på intervjuaren för att skapa sin identitet. Inter-

vjuer äger alltid rum på en speciell plats vid en speciell tidpunkt, vilket kan på-

verka resultaten. Intervjupersonens svar kan tjäna andra syften än vad intervjuaren 

uppfattar och behöver inte överensstämma med mina uttolkningar av dem (Eriks-

son-Zetterquist & Ahrne, 2011: 56–57). Svaren behöver inte ens vara ärligt ut-

tryckta.  

Fältobservationer 

Som nämndes ovan, innefattar mina fältobservationer det Árni Sverrisson benäm-

ner visuell metodik – att använda bilder som metod för att påvisa fenomen i sam-

hället (Sverrisson, 2011: 165). Platsen är förlagd till Dajti-bergets nationalpark 

(albanska: Parku Kombëtar i Malit të Dajtit) några mil utanför Albaniens huvud-

stad Tirana. Vidare inbegrips fältobservationerna av icke-visuella observationer 

såsom skriftliga liksom mentala anteckningar, observationer och noteringar, det 

vill säga observationer som inte är bilder, gjorda i nämnd nationalpark. Syftet är 

att denna kombinerade metodik ska uppbygga ett narrativ som i empirisk mening 
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belyser komplexiteten kring fasta benämningar och begrepp såsom ”kulturarv”. 

Kring detta diskuteras också andra benämningar som faller in i samma diskurs, 

där fokus läggs på ”naturarv”. Därför utgör Lowenthals (främst 2006) teorier om 

förhållandet mellan kulturarv och naturarv (s. 21) en viktig del i detta kapitel med 

syftet att kontextualisera mina egna observationer och upplevelser. En redogörelse 

över hans teorier kommer därför att inleda kapitlet om fältobservationerna, i vilket 

också Kenneth R. Olwig (2006) som nämnt ingår (s. 21). Mina fältobservationer 

vävs in i fenomenologiska resonemang om överbryggandet mellan subjektivitet, 

intersubjektivitet och objektivitet och om fenomens individuella och typifierade 

arter. Även DeSilveys (2006) ”entropiska kulturarv” kommer att tas upp (s. 20). 

Sverrisson skriver att den visuella metodiken oftast används i forskningsstu-

dier som berör det vardagliga livet hos människor (2011: 165), med andra ord det 

som berör människors livsvärld. Jag kommer i den här uppsatsen att använda mig 

av stillbildsfotografi, som Sverrisson påpekar är det vanligaste inom visuell meto-

dik men menar att denna likväl kan innefatta video, kartor, ritningar och teckning-

ar. Han konstaterar att visuell metodik är ett naturligt led i utvecklingen inom kva-

litativ metod de senaste tjugofem till trettio åren till följd av de allt växande tek-

niska framstegen och att denna metodik numera kan användas för att belysa alla 

former av samhällsfenomen (ibid.) Den fältfotografering jag ägnade mig åt i Al-

banien är inte av professionell art i den meningen att jag använt mig av någon 

avancerad kamerautrustning eller har någon fototeknisk kunskap, utan mer i form 

av enklare, men ändock belysande, observerande/antecknande bilder, för att an-

vända Sverrissons benämning (2011: 173). Jag talade i inledningen om de visuella 

minnesspår jag observerade i Albanien, ibland på de mest oanade platser och på 

de mest oanade sätt, som vittnar om landets förgångna tider av isolering och total-

itarianism. De förefaller vara förträngda minnessymboler iklädda iögonenfallande 

materialitet som reser sig i den omedelbara urbana närheten likväl som i perifera 

områden. De är dolda mitt i det visuellas centrum. De äger potentiella uttryck och 

budskap om de ges friheten att reflekteras över. Några av dessa minnesspår och 

andra livsvärldsuttryck har jag fångat på bild och det är alltså dessa jag kommer 

att använda mig av i denna uppsats. Sverrisson, och likaså jag, menar att fotogra-

fier besitter en övertygande kraft att dokumentera hur fenomen i samhället relate-

rar till varandra. Fotografier äger också en tilltalande estetik som hjälper till att 

fånga essenser av budskap än mer. Sverrisson framhäver dock ett problem med 

fotografier, vilket är att deras estetik kan ta fokus från själva budskapet, men 

denna risk är större i de fall då bilderna är tagna av professionella fotografer 

(2011: 173–174). Med detta sagt, avslutas detta kapitel som har behandlat käll-

material och metoder. Härnäst följer denna uppsats empiriska undersökning.  
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Kulturarvsbegreppets komplexitet 

Detta kapitel syftar till att påvisa den komplexitet som kulturarvsbegreppet ger 

upphov till, men för att kunna göra detta är det nödvändigt att först dissekera be-

greppet. Det skedde nämligen något när kultur och arv förenades i ett begrepp. 

Därför inleder jag med en lingvistisk analys av begreppet. Jag vill förtydliga att 

denna analys är möjlig med hänsyn till min historisk-lingvistiska kunskap. Den 

huvudsakliga informationskällan grundar sig således i egen förvärvad kunskap, 

byggd på vedertagen forskning i området.  

Kulturarv ur etymologiskt och semantiskt perspektiv 

För att kunna göra en semantisk analys av ordet kulturarv, måste först dess två 

olika delar – kultur och arv – utredas ur ett etymologiskt perspektiv. Härnäst följer 

en analys av kulturarvsbegreppets första led – kultur. Därefter tar det andra ledet 

vid – arv. Sedan finns förutsättningarna att undersöka deras förenade form - kul-

turarv. Slutligen sker en analys av kulturarvsbegreppet ur ett genusperspektiv.  

Kultur 

Ordet kultur existerar i de flesta moderna germanska språken, dock i något varie-

rande former: till exempel tyskans Kultur och nederländskans cultuur, engelskans 

culture. Det finns även som lånord i många andra språk, indoeuropeiska såsom 

icke indoeuropeiska. Isländskan, såsom ett konservativt språk, har en stor be-

gränsning vad gäller lånord; kultur på isländska heter menning ”utveckling, fram-

steg, ökning” (menna ”att utveckla, öka”), från fornnordiskans menning ”kultur, 

civilisation”. Fornnordiskans menning kan också betyda ”utbildning, uppfostran”, 

från menna ”att göra en man av någon, uppfostra”. I denna koppling till ”man” 

kan man avslöja en patriarkal grundstruktur. Med avseende på denna etymologi, 

leder den in på det som är gemensamt för de språk som har ordet kultur i någon 

form. Ordet kultur härstammar från latinets cultura ”odling, bildning, bearbet-

ning”, i sin tur från cultus som är en perfekt passivkonstruktion av colere (äldre 

form: quelere) ”att odla, bruka; bebo; skydda, vårda, nära, föda; ära, dyrka. Det 

handlar således om odling, vård och dyrkan av något – platser, gudar, människor. 

Vi har ju även ordet kultivera som är en avledning från samma ord. Senare kom 
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det även att innefatta andens odling i betydelsen att både odla sitt eget intellekt, 

det vill säga utveckla sig själv, och värna om andras utveckling, särskilt barnens 

utbildning (Hastrup, 2010: 21). Jämför här med fornnordiskans menning. För att 

gå ännu längre tillbaka i historien härstammar colere/quelere från protoindoeuro-

peiskans (PIE) *k
w
el- ”att röra (sig), förflytta; vända (om), rotera”. Till detta finns 

en rad släktord, så kallade kognater, bland annat den klassiska grekiskans πελω 

(pelō) ”jag rör mig, går; är; blir”, sanskrits      (cárati) med runt 26 olika bety-

delser, varav de primära är ”att röra sig, gå; sprida, sprida sig (som eld)”, fornar-

meniskans հոլով (holov) ”cirkulär rörelse, cirkulation”, engelskans wheel och 

svenskans hjul. Ords semantiska innebörder förändras och förskjuts under tidens 

lopp, men om vi beaktar den temporala aspekten av ordet kultur, med en historia 

som kan sträcka sig så långt tillbaka i tiden som 7 000 före vår tideräkning, har 

ordet en synnerligen stark semantisk kontinuitet, om än stundtals i något metafo-

risk form. Elden sprider sig över landskapet. Den lägger en god grund för odling 

av livets essenser. Bildningens hjul cirkulerar. Det fortskrider framåt för utveckl-

ingens skull tills våra barn tar vid och spinner det vidare.  

Arv 

Nu följer en etymologisk analys över kulturarvsbegreppets senare led – arv. Nat-

ionalencyklopedin har följande definition av arv:  
 
 

[…] i juridisk mening övergång (succession) av en avliden persons, arvlåtarens, egendom till 
vissa i ärvdabalken (ÄB) angivna personer, arvingar eller arvtagare, vilken sker enligt en i 
lagen angiven arvsordning. […] Enligt gällande svensk rätt grundas arvsrätten på släktskap, 
adoptionsförhållande (likställt med släktskap) och äktenskap. (Nationalencyklopedin, webb-
versionen, sökord: arv [2013-11-17]). 

Ordet arv (svenska, danska, norska) och arfr (isländska) härstammar från 

fornnordiskans arfr (fornsvenska: arf), nära besläktat med tyskans Erbe ”arv, ar-

vinge” (Wessén, 1979: 23). I fornengelskan finns också ierfe/yrfe ”arv; boskap” 

och i engelskan och nederländskan erf. Dessa är besläktade med latinets orbus och 

den klassiska grekiskans ὀϱφανός (orphanos) ”föräldralös/föräldralöst barn, barn-

lös”, sanskrits अर्भ (árbha) ”liten” och fornarmeniskans որբ (orb) ”föräldralöst 

barn” som alla går tillbaka till PIE *h3orbh- ”föräldralöst barn/föräldralös, slav” 

(Fortson, 2010: 63). Julius Pokorny föreslår PIE *orbho- och tillägger utöver 

nämnd översättning även ”svag, övergiven”, vilket också harmonierar med föl-

jande av hans föreslagna besläktade ord: svenskans arbete, arbeta och arm i bety-

delsen ”fattig” och tjeckiskans robot, från protoslaviskans *orbota ”hårt arbete, 

slaveri”. I den klassiska grekiskan finns även betydelsen ”berövad, fråntagen” och 

i latinet ”änkebliven” (Linguistics Research Centers webbsida > Unicode 3 Po-

korny; gå till: Pokorny entry ”orbho-” och länk ”IE” [Pokorny PIE etymon with 



 34 

Indo-European reflexes] under ”See also”). Elias Wessén menar att ”föräldralös” 

bör vara den ursprungliga innebörden av ordet ”arv” (Wessén, 1979: 23).  

I latin och klassisk grekiska finns också heres ”arvinge, arvtagare” respektive 

χῆϱος (khēros) ”änkling”, där heres sedan gett hereditas ”arv”, sprungna ur PIE 

  h -/  h  - ”att vara tom, sakna; efterlämna”. Från heres och hereditas härstammar 

sedan engelskans heir ”arvinge” respektive heritage ”arv” (Linguistics Research 

Centers webbsida > Unicode 3 Pokorny; gå till: Pokorny entry ”1. g hē-, g hēi-” 

[Pages 418–19] och länk ”IE” [Pokorny PIE etymon with Indo-European reflexes] 

under ”See also”). Engelskan brukar sålunda latinets hereditas som sin officiella 

och vedertagna benämning på ”kulturarv”: cultural heritage men ofta bara heri-

tage. Både ”arv” och ”heritage” stammar i sina ursprungliga betydelser till något 

som har med tomhet och övergivenhet att göra, något som är efterlämnat. Detta 

efterlämnade ting har möjligheten att upptäckas av någon och föras vidare; tom-

heten har potential att fyllas med innehåll som skapar mening och förmedlar vär-

den till den som upptäcker innehållet. Detta är alltid möjligt, oavsett om vi har 

någon benämning för tingen eller inte. Kulturarv föregår ”kulturarv” – tingen fö-

regår deras titulering. Eller: existensen föregår essensen.  

Som vi kan se, har både ”kultur” och ”arv” ur ett historisk-lingvistiskt per-

spektiv en förhållandevis bibehållen semantisk innebörd, men det blir desto mer 

komplext när dessa beståndsdelar förenas i ett ord – kulturarv. Detta ska vi se 

närmare på i det som följer.   

Kulturarv 

I svenskan, norskan och danskan används begreppet kulturarv. I isländskan an-

vänds också samma motsvarighet, menningararfur (menning- [”kultur”] -ar- [ge-

nitivsuffix] -arfur [”arv”]) ”kultursarv”. Detta kan bekräftas genom Nordiska rå-

dets och ministerrådets webbsida, där det står följande först i den svenska vers-

ionen: ”Det nordiska natur- och kulturarvet värdesätts därför starkt […]” (Nor-

diska rådet/Nordiska ministerrådets webbsida, svenska versionen > Om samar-

betet > Samarbetsområden > Natur, kulturmiljö och friluftsliv > Natur, kultur-

miljö och friluftsliv i Norden). I den isländska versionen av samma innehåll står 

följande: ”Norræni náttúru- og menningararfurinn er því mikilvægur […]” (Nor-

diska rådet/Nordiska ministerrådets webbsida, isländska versionen > Um samstar-

fið > Samstarfssvið > Náttúra, menningarumhverfi og útivist > Náttúra, men-

ningarumhverfi og útivist á Norðurlöndum). Man kan dock observera ett annat 

ordval i isländskan när det avser Unesco:s världsarv: ”Surtsey er komin á 

heimsminjaskrá UNESCO […]” (Náttúrufræðistofnun Íslands:s [Icelandic Insti-

tute of Natural History] webbsida, isländska versionen > Flýtival > Surtsey > 

Surtsey á heimsminjaskrá). En svensk översättning är ungefär: ”Surtsey är kom-

men (har kommit) på Unesco:s världsarvslista […]”. Ordet heimsminjar betyder 

ursprungligen ”hem-minnesmärke” (heimur med utökad betydelse: ”värld”). Ety-
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mologin av heims (genitivböjning) är som följer:  (från) fornnordiska heim 

”hem, hemåt”, ackusativform av heimr ”hemvist, värld, land”  protogermanska 

*haimaz ”hem, hus, by”  PIE *ḱóymos ”by, hem”. Minjar är besläktat med 

svenskans minne (isländska minni, minning) och engelskans mind,  protoger-

manska *mundiz ”minne, hågkomst”  PIE *mént s ”tanke”  PIE *men- ”att 

tänka” (jämför svenskans mental  latin mens ”sinne” ). Frågan man kan ställa 

sig här är om Unesco:s maktposition i form av tolkningsföreträde att fastslå ”ob-

jektiva” eller konventionella kulturarv kan spela en roll i denna semantiska di-

stinktion. Det kan tilläggas att Unesco även har ett projekt som heter Världsmin-

nesprogrammet, men detta handlar endast om att uppmärksamma dokument som 

unika kulturarv (Svenska Unescorådets webbsida > Kultur > Världsminnespro-

grammet). 

Tyskan använder likaså en direktöversättning av ”världs-/kulturarv”, vilket 

kan bestyrkas av Tyska Unescorådets webbsida, under menyn ”Kultur”: Welt-

/Kulturerbe (Deutsche UNESCO-Kommission e.V.:s webbsida > Kultur) . Neder-

ländskan använder istället Werelderfgoed för ”världsarv”, enligt Nederländska 

Unescorådets webbsida (Nationale UNESCO Commissie:s webbsida > Cultuur), 

där erf ”arv” + goed ”gods (god)” ger betydelsen ”arvegods”. Denna mer konkreta 

benämning kan tyckas ha en dominerande materiell aspekt.  

När det kommer till ”kultur” och ”arv”, visar den etymologiska analysen att 

den semantiska kontinuiteten har varit påtaglig fram till idag, men beträffande 

”kulturarv” kommer vi i den här uppsatsen se att detta sammansatta begrepp inbe-

griper påfallande fler komplexiteter och ambiguiteter. En av dessa är den patriar-

kala karaktären, som kommer att undersökas härnäst. Det handlar således om kul-

turarvsbegreppet ur ett genusperspektiv.  

Kulturarvsbegreppets patriarkala natur 

På Världsarvskonventionens (World Heritage Convention – Konventionen om 

skydd för världens kultur- och naturarv) officiella emblem tillika världsarvskom-

misionens officiella symbol, kan man se att den franska och spanska benämningen 

för världsarv är patrimoine mondial respektive patrimonio mundial (Världsarv i 

Sveriges webbsida > Vad är världsarv? > Emblemet). Kulturarv benämns 

patrimoine culturel respektive patrimonio cultural. Det är dessa begrepps första 

orddel, det vill säga patrimo-, som är av särskilt intresse. Ordet härstammar från 

latinets patrimonium ”arv, fädernearv, faderlig härkomst”, en sammansättning av 

pater (genitiv: patris) ”fader” + -monium, ett suffix som betecknar tillstånd, ställ-

ning, skeende. Beträffande denna etymologi och det faktum att ordet fortfarande 

används som vedertagen benämning för arv (eller kulturarv), är det oundvikligt att 

inte koppla an detta till i grunden patriarkala mönster. Denna patriarkala kärna blir 

än mer påtaglig när det finns en möjlighet att använda det latinska hereditas som 

officiell benämning, som i engelskans fall (patrimony finns visserligen men inte 

http://en.wiktionary.org/w/index.php?title=Appendix:Proto-Indo-European/%E1%B8%B1%C3%B3ymos&action=edit&redlink=1
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som officiell benämning). David Lowenthal menar att Pierre Larousse definition 

av ”patrimoine” som gods ärvda från föräldrar har utvidgats till att omfatta arv 

från avlägsna släktingar och kulturella arv i allmänhet (Lowenthal, 1998: 4). Ety-

mologiskt avser det bevisligen inte saker som ärvts av båda föräldrarna, utan end-

ast en av dem, nämligen fadern. Om vi går tillbaka sextio eller sjuttio år, handlade 

(kultur)arv, enligt Lowenthal, mest om det rent genetiskt ärftliga, testamenten och 

beskattning, men idag inbegriper de antikviteter, rötter, identitet och samhörighet 

(Lowenthal, 1998: 3–4). Med detta i beaktande och i en strävan efter jämställdhet, 

kan det romanska kulturarvsbegreppet kritiseras. Det kan ifrågasättas för att det 

ryms inom en förlegad livsvärld av intersubjektivt patriarkat. Genom att revidera 

officiella benämningar är det möjligt att bryta det oreflekterade vardagsspråkbru-

ket.  

Lowenthal menar också att kulturarv traditionellt sett tillhör mannen, att arv i 

juridisk mening inbegriper fäder och söner. Manschauvinismen är utbredd än 

idag, i västvärlden såväl som i Indien och Kina; kvinnor ses som ägodelar och 

utgör en del av männens kulturarv och inte en del i dem. De begränsas till ett ge-

neriskt erkännande och betraktas således inte som individer. Lowenthal pekar 

dock, med ett ironiskt tonfall, på en avgörande roll som kvinnor ansågs ha i histo-

rien, nämligen den att de betraktades som bärare av kulturarv, det vill säga att de 

skulle bära och föda söner åt männen. När Lowenthal påtalar att det i många sam-

hällen än idag är en lycka för kvinnan att ”ge” sin man en son, finns en antydan 

om att denna lycka också inbegriper en lättnad i att ha fött det ”rätta” könet, en 

känsla som patriarkatet har format. I denna kontext finner vi också, enligt 

Lowenthal, att skilda omsorger till kulturarv speglar könsskillnaden. Fadern sak-

nar de motsvarande band som finns mellan moder och barn, vilket orsakar arvs-

komplex. Den oro som dessa komplex medför, tar sig uttryck i en besatthet av att 

finna rötter och ursprung som ett sätt att komma närmare naturen (Lowenthal, 

1998: 48–50, 52). 

Med detta i beaktande, kan kulturarvsbegreppet överlag kritiseras. Ord inne-

har alltid semantiska konnotationer eller associationer. Om manschauvinism, sex-

ism och ojämställdhet är sådana associationer till ”kulturarv”, finns stora anled-

ningar till att revidera begreppet.  

Kulturarvens olika skepnader 

Kulturarv kan anta olika skepnader som berör både deras fundamentala karaktär i 

fråga om materialitet och immaterialitet och deras bruk inom olika samhälleliga 

kontexter, i vilka de blir föremål för konflikt och dispyter. Det handlar i hög grad 

om vad som händer när kulturarv blir politiserade, både med dem själva och med 

deras omgivning. I denna del kommer jag även att introducera en ny term som kan 

tillämpas inom kulturarvsområdet.   
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Kulturarvens karaktär 

Kulturarvsbegreppet befinner sig idag i samma ställning som kulturbegreppet i 

början 1990-talet, menar Inga-Lill Aronsson (2013: 90). Det har byggts upp, ut-

vecklats och kompletterats under tidens gång, men börjar nu försvaga sitt självför-

troende. I takt med kulturarvsbegreppets ökade teoretisering och kulturarvens 

ökade globalisering, kan vi idag finna kulturarv överallt. Detta skapar en godtyck-

lighet och ambivalens hos kulturarven, vilket gör att de samtidigt finns ingenstans, 

menar Aronsson (2013: 89–91). Jag kommer att diskutera detta mer under mitt 

intervjukapitel.  

Synen på kulturarv såsom ärvda tillgångar från föregående generationer 

sträcker sig tillbaka till åtminstone tiden för grundandet av Unesco. Artikel 1 i 

1948 års konstitution proklamerar organisationens krav att garantera bevarande 

och skydd av världens arv i form av konstverk och historiska och vetenskapliga 

monument. Sedan dess har det skett en utvidgning av begreppet till att först om-

fatta utvalda delar av den materiella finkulturen till att gälla mer allmänna, världs-

liga kulturella artefakter som speglar samhället och till och med immateriella kul-

turelement (Blake, 2000: 71–72). I slutet av 1980-talet utvidgades kulturarvs-

begreppet av Europarådet genom dess introduktion av ett nytt begrepp inom kul-

turarvspolitiken – kulturlandskap. Detta begrepp ansågs inneha, jämte den materi-

ella dimensionen, också en immateriell dimension som visade på förhållandet 

mellan vissa landskapsegenskaper och kulturell identitet. Den immateriella 

aspekten skulle växa sig ännu större till det att Finland i ett dokument från 

Helsingfors-konferensen 1996 föreslog en definition av kulturarv såsom bestående 

av alla de manifestationer och intellektuella interaktioner som sker i vår miljö och 

som överförs generationer emellan genom lärande, intellektuellt sökande och in-

sikter. Dessa kulturarvsmanifestationer förmedlas genom bebyggelsemiljön och 

landskapet (Blake, 2000: 73–74). Det är således inte materialiteten i sig som kon-

stituerar kulturarven. Dessa manifestationer sker inom det Laurajane Smith kallar 

en kulturell process. Materialiteten kan utgöra ett kulturellt verktyg som förenklar 

vår förmåga att minnas och uppleva händelser som stärker vår identitet och sam-

hörighet, men den är inte nödvändig, då det är processen som konstituerar kultur-

arv (Smith, 2006: 44–45, 48). En plats eller ett monument är fysiska i sig, men 

sett ur denna kulturella process vill jag betrakta dem som endast materiella för-

klädnader av våra medvetandeakter; de är förkroppsliganden av våra subjektiva 

eller intersubjektiva värderingar, tankar och känslor. Av denna anledning finner 

jag det lämpligt att kalla dem symboliska kulturarv. Kulturarven blir medvetande-

akternas referenser oavsett om de är fysiska eller inte, då medvetandeakterna alltid 

äger intentionalitet. De vedertagna kulturarven kan således betraktas som materi-

ella och immateriella på samma gång. Genom denna symbolik blir dessa kultur-

arvskontexter även politiska och sociala arenor i vilka det råder en maktdynamik. 

Arenorna blir till omstridda slagfält och detta kommer att undersökas härnäst. 
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Kulturarv som politiserade och omstridda fenomen 

Graham, Ashworth och Tunbridge menar att kulturarv är den del av historien som 

vi i vår samtid väljer att upphöja för vissa ekonomiska, kulturella, politiska eller 

sociala ändamål (Graham, Ashworth & Tunbridge, 2006: 29), eller närmare be-

stämt, som Klein menar, ”symboliska kvarlevor från ett tänkt förflutet vilka ett 

visst kollektiv i nuet har eller tar på sig makten att proklamera som sådana” 

(Klein, 1997: 19). Ett kulturarv är således en kulturell produkt, en politisk resurs 

och en kunskap som det förhandlas om (Graham, Ashworth & Tunbridge, 2006: 

30). Det är denna maktdynamik som avgör fenomenens officiella status såsom 

kulturarv eller inte och således också bestämmer hur de ska uppfattas. Detta med-

för problem, eftersom det bredvid objektivitet också råder subjektvitet, och skapar 

det Ashworth och Tunbridge benämner ”dissonanta kulturarv” (Ashworth & Tun-

bridge, 1996: 21), det vill säga de kulturarv kring vilka det råder en oenighet om 

deras värden. De menar att dissonans verkar vara ett inneboende element i kultur-

arv som fenomen. Dels handlar den om krocken mellan turismkonsumenter och 

andra människor i det att ett och samma landskap kan brukas för kommersiella 

och turistiska ändamål och samtidigt vara en fruktad plats för andra (av olika an-

ledningar som till exempel historiska och politiska genom att dessa platser är eller 

har varit konfliktdrabbade och därmed känslomässigt präglade [min kommentar]). 

Dels inbegriper dissonansen också det att varje kulturarv är någons kulturarv och 

därmed inte någon annans, vilket resulterar i ett arvlöst arv för den som inte be-

känner sig till de värden som definierar kulturarvet i fråga. Denna arvlöshet kan 

vara både oavsiktlig och avsiktlig, kortvarig och långvarig. Trots sin till synes 

destruktiva natur är denna dissonans, paradoxalt nog, också förutsättningen för 

skapandet av ett pluralistiskt samhälle, då exkluderande också föder inkluderande 

och maktpositioner har en möjlighet att varieras (Ashworth & Tunbridge, 1996: 

21; Graham, Ashworth & Tunbridge, 2006: 34). Kulturarvspolitik handlar enligt 

Klein om ”det stulna, det hotade, det som måste återlämnas, det som inte får 

gömmas eller glömmas”. Kulturarv såsom ”något uppvisningsbart” och offentligt 

blir därför ”ofta måltavlor i krig” (Klein, 1997: 19). I samma ögonblick som Une-

sco upprättar ett världsarv, upprättar de också ett möjligt krigsmål.  

Jag menar att objektifierade fenomen har en kraft att manipulera subjektet el-

ler de flertaliga subjekten och härigenom skapa falska intersubjektiva kulturarv. 

Vi som individuella subjekt har makten att i vår egen livsvärld bestämma vilka 

fenomen som förmedlar värden i våra liv, men vi kan störas av den interexistens 

vi samtidigt befinner oss i, i vilken vi måste relatera oss till andra människor och 

till en vardagsverklighet bestående av sociala, kulturella och historiska kontexter 

med konventioner och inrotade mönster. Objektifiering av kulturarv kan ses som 

en sådan konvention eller typifiering, som då kan påverka subjektets beteenden 

och livsåskådning. Det är denna diskrepans mellan objektiva och (inter)subjektiva 

kulturarv, beroende på maktdynamik kring kulturarv och deras tolkningsföreträde, 
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som Smith och Waterton placerar i den nämnda Authorized Heritage Discourse 

(AHD) (se s. 11 och 19). Jag kommer att återgå till AHD senare i den här uppsat-

sen, då jag valt att behandla denna diskurs i ett eget kapitel.  

Blake betonar vikten av en tydlig förståelse och definition av kulturarvs-

begreppet på internationell nivå, då det befinner sig i en diskurs som berör offent-

lig politik. Dessutom behövs en insikt i att kulturarvsutnämningar är grundade på 

en maktdominans snarare än på en definitiv sanning om fenomens beskaffenhet 

(Blake, 2000: 74). Genom att vidhålla att det råder subjektiva tolkningar av vad 

som utgör kulturarv, måste idén om kulturarvs objektivitet försvagas, menar 

Smith (Smith, 2006: 53). Dissonansen ger skäl att överlägga om det synnerligen 

infekterade begreppet ”kulturarv” någonsin kan botas och om det istället finns en 

möjlighet att anamma andra eller nya begrepp. Som nämndes tidigare, menar Da-

vid Lowenthal att kulturarvsbegreppet är här för att stanna. Barbro Klein överens-

stämmer i detta och hävdar att kulturarv såsom fenomen, koncept och diskurs inte 

utgör någon fara i eller av sig själv utan att farorna ligger i en okritisk, naiv, oteo-

retiserad och ohistorisk förståelse av kulturarv och dess ideologiska parametrar i 

en tid då gränserna mellan kultur och politik och mellan kulturell produktion och 

marknaden blir alltmer utsuddade (Klein, 2006: 74). Inga-Lill Aronsson betonar 

vikten av att dekonstruera kulturarvsbegreppet och föra in det under ett tvärveten-

skapligt ljus, om begreppet på allvar ska fungera som ett verktyg inom starkt poli-

tiserade kontexter såsom försoningsprocesser och förändringsarbete inom kon-

flikthärjade områden. Hon pekar också på betydelsen av traditionellt etnografiskt 

arbete och betonar forskares ansvar att beakta problem som miljöförstörelse, na-

turkatastrofer, krig, och mänskligt lidanden – riktiga problem som marginaliseras 

inom ramen för postmodernismen (Aronsson, 2009: 3).  

Lowenthal har i många år studerat skillnaden mellan just historia och kultur-

arv, vilket jag kommer att ta upp senare. Klein befäster Blakes åsikt om vikten av 

en klar definition och förståelse av kulturarvsbegreppet, särskilt inom politiska 

kontexter. Hon menar att dessa begrepp står i förhållande till ideologiska, poli-

tiska och andra samhällsförändringar (Klein, 2006: 57). Med anledning av detta, 

tänker jag dels redogöra för kulturarvsbegreppet och närliggande begrepp och 

idéer inom en svensk kontext ur ett historiskt perspektiv, dels analysera bruket av 

kulturarvsbegreppet och relaterade begrepp i den nya kulturmiljölagen (Kulturmil-

jölag [1988:950]). Först vill jag introducera en ny skepnad som kulturarv kan 

anta.  

Livsvärden 

Jag talade tidigare om kulturarv såsom konstituerade av en blandning av materi-

alitet och immaterialitet, där de materiella elementen kan ses som symboliska (s. 

37). Jag vill dock gå ifrån begreppet kulturarv, då det inbegriper fenomen med en 

form av officiell status och som är utvalda av någon som uppfattar sig själv ha rätt 
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till tolkningsföreträde om deras värden. Jag vill samla dessa subjektiva värdering-

ar och de fenomen som de är värderingar av under ett egenmyntat begrepp, som 

jag benämner livsvärden. Namnet på detta begrepp kan ses som en elaborerad 

form av livsvärlden. Följande bygger på eget resonemang med inspiration från 

fenomenologin.  

Kring livsvärden finns inga tolkningsföreträden, eftersom de är subjektivt ut-

valda och därmed enklare att bevara. De inbegriper vilka fenomen som helst – 

materiella såsom immateriella, konkreta såsom abstrakta, tillhörande en yttre 

såsom en inre värld – som tillför och förmedlar värden till en människas liv och 

på så sätt berikar dennes tillvaro. De överskrider temporala och spatiala bunden-

heter, då de kan uppväckas i minnet av något förgånget liksom ta plats i med-

vetandet som en del av en förväntning eller förhoppning om något som ska 

komma. På så sätt är de också mångdimensionerade och mångfaldiga. Ett livs-

värde kan inbegripa flera narrativ, skeenden, medvetandeprocesser och associe-

rade tankar, vilket gör att ett och samma livsvärde således kan ”befinna” sig på 

flera platser, fysiska såsom icke fysiska, och i olika tider. Det existerar i ens med-

vetande, men kan ha flera yttre referensobjekt.  

Vägen fram till kulturarvsbegreppet  

Följande kapitel baseras på Barbro Kleins (2006) resonemang om kulturarvs-

begreppet och dess föregångare ur en historisk synvinkel.  

På 1600-talet inrättade Sverige en lagstiftning i syfte att skydda landets mo-

nument, kyrkor och andra lämningar och traditioner, med det slutgiltiga målet att 

ära kungligheten och nationsstaten. 1666 överlämnades ansvaret till Antikvi-

tetskollegiet att söka runt i landet efter både materiella antikviteter och immateri-

ella såsom sägner och ballader. Under 1700-talet skiftade fokus och det uppkom 

större intresse att söka efter ekonomiskt betydelsefulla saker, i vilket Linnés upp-

täckter hade inflytande. 1800-talets senare hälft präglades av enorma samhällsför-

ändringar, av vilka kan nämnas jordbruksomställningar, folkökning, urbanisering 

och industrialisering. Under denna tid uppkom också nya vetenskapliga discipli-

ner såsom konsthistoria, arkeologi, naturhistoria och etnografi, delvis på grund av 

museernas behov. 1891 inrättade Arthur Hazelius Skansen med stort fokus på att 

skildra bondekulturer eller allmogekulturer – att studera, bevara, ställa ut, mark-

nadsföra och hylla de mest estetiskt tilltalande kostymer, verktyg, möbler och 

andra hantverk. Detta fokus var helt och fullt förankrat i nationalromantiska idéer. 

Hazelius och hans kollegor betonade att det handlade om att visa upp vårt lands 

kulturhistoria, men ingenstans nämndes ordet kulturarv enligt Kleins observation-

er. Ordet fanns dock och det sägs att Victor Rydberg introducerade det 1883. 

Hazelius talade istället om arvet från våra fäder. Han föredrog ord som allmoge 

och bönder och använde aldrig benämningen folk eller förledet folk- (till exempel 
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folkvisa). 1918 grundades disciplinen Nordisk och jämförande folklivsforskning i 

och med Nordiska museets inrättande av en professur i ämnet. Sigurd Erixon hette 

den stora frontfiguren för denna disciplin och varken han eller andra stora forskare 

använde ordet kulturarv; kulturhistoria, däremot, var under denna tid fortfarande 

ett viktigt ord. De värdesatte istället ord som tradition, kultur och folk/folk-, där 

sociologin kom att ha stort inflytande. I denna disciplin ingick samhällsplanering 

som en politisk aktivitet under 1930-talet och efter andra världskriget, med målet 

att bygga upp en välfärdsstat eller ett folkhem. Under 1980-talet och tidigt 1990-

tal växte kulturanalysen fram som disciplin och denna skiljde sig starkt från folk-

livsforskningen, men inte heller de unga etnologer som utvecklade denna disciplin 

använde begreppet kulturarv. Det var inte förrän 1995 som begreppen kulturarv 

och kulturarvsskapande började brukas och detta i samband med att de kulturhi-

storiska museerna (och alla andra offentliga institutioner) fick ett officiellt mång-

faldsuppdrag som gick ut på att belysa det multikulturella Sverige. Allt började 

med Nordiska museets utställning som behandlade 400 år av svensk kulturhisto-

ria. I denna togs initiativet till att inkludera invandrargruppers kulturer och den 

blandning av kulturer som började ta form i landet. (Klein, 2006: 58–62, 65).  

I detta sammanhang är det viktigt att poängtera den paradox som finns kring 

kulturarvsproduktion, nämligen den att då man väljer att belysa vissa folkgrupper 

är det andra som marginaliseras; att inkludera betyder samtidigt också att exklu-

dera. När museer dokumenterar och ställer ut traditionella kulturer, är de samtidigt 

med och konstruerar dem (Klein, 2000: 29). Museerna kan ses som typifieringar i 

samhället; människor har den gemensamma uppfattningen och förväntningen att 

det som museer berättar är sant. Typifieringen ligger i en förväntad kunskaps-

makt.  

Begreppsnamnet ”kulturarv” och dess användning grundar sig i bruket av 

”cultural heritage” i engelskspråkiga diskurser, som springer ur Unesco:s kultur-

arvsinitiativ efter andra världskriget och en ökad användning under 1970- och 80-

talen. Lysande med sin frånvaro i 1993 års Nationalencyklopedin, dök till slut 

”kulturarv” upp som ett nyckelbegrepp i regeringspropositioner berörande kultur-

politik 1994 och 1995. Sedan var, helt plötsligt, kulturarv överallt (Klein, 2006: 

65–66) och med dessa ord inleder också Lowenthal sin bok The Heritage Crusade 

and the Spoils of History (Lowenthal: 1998: xiii). Men varför denna fäbless för 

”kulturarv”? Förklaringarna är många och några av dessa kommer att tas upp i 

samband med redogörelsen över Lowenthals teorier om förhållandet mellan kul-

turarv och historia (s. 55) samt i delkapitlet ”Hybriditet och glokalisering” (s. 52) 

och i intervjuanalysen (s. 59). Lowenthal har också en betydande roll i det som 

berör distinktioner mellan kulturarv och naturarv, vilka kommer att behandlas i 

kapitlet ”Fältobservationer” (s. 66).   

Nästa del av detta kapitel, som behandlar kulturarvsbegreppets komplexitet, 

kommer att bygga vidare det vi nyss kom in på, nämligen kulturpolitik och när-
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mare bestämt den nya kulturmiljölagen (Kulturmiljölag [1988:950]) som vann 

laga kraft den 1 januari 2014.  

Kulturmiljölagen ur kritisk synvinkel  

Christina Lingdén på Riksantikvarieämbetet menar att det som kommer att märkas 

mest i den vardagliga hanteringen av den nya kulturmiljölagen (Kulturmiljölag 

[1988:950]) är de förändringar som gjorts angående fornlämningar (Lingdén, 

[2014-02-03]). Dessa förändringar avser att en tidsgräns för det allmänna skyddet 

av fornlämningar upprättas, som innebär att lämningar som kan antas ha tillkom-

mit år 1850 eller senare inte inberäknas i det allmänna skyddet, och att länsstyrel-

serna erbjuds en ny möjlighet att fornlämningsförklara lämningar tillkomna efter 

nämnd tidsgräns. Rekvisiten för fornlämning är dock oförändrade. Andra viktiga 

förändringar för Riksantikvarieämbetet är, enligt Lingdén, att inledningen av la-

gen, förutom namnändringen, får ett tillägg som avser syftet med bestämmelserna 

samt ett tillägg om att även andra lagar behandlar kulturmiljön. Hon pekar på vi-

dare förändringar såsom att bruket av metallsökare nu kräver tillstånd från läns-

styrelsen (med vissa undantag), att länsstyrelserna övertar beslutsfattandet från 

Riksantikvarieämbetet om yngre skyddade kyrkor och begravningsplatser, att 

Riksantikvarieämbetet får utökad föreskriftsrätt enligt Kulturmiljöförordningen 

som avser bland annat hela kapitel 2 (fornminnen) och kapitel 3 (byggnadsmin-

nen), samt att lagen har granskats redaktionellt i syfte att bli tydligare (Lingdén, 

[2014-02-03]). Jämte en språklig modernisering, har det gjorts vissa språkliga 

nyanseringar varav några kommer att tas upp senare.  

Nedanstående utdrag ur min mejlkorrespondens med Fredrik Linder, kansliråd 

på Enheten för kulturarv på Kulturdepartementet inom Regeringskansliet, anger 

synen på propositioners begreppsanvändning i relation till vetenskapliga definit-

ioner och utgör utgångspunkt för min analys av kulturmiljölagen: 

Generellt gäller att en propositionstext ska stå på egna ben och inte vara beroende av hänvis-
ning till andra källor. I den utsträckning det funnits behov av att kommentera och härleda be-
greppsapparaten som används i propositionen har detta alltså skett i propositionen. Att därut-
över beskriva och uttolka hur de begrepp som används i propositionen anknyter till rådande 
definitioner torde vara en fråga för ansvariga myndigheter. Den som vill studera utgångs-
punkterna för begreppsanvändningen i propositionen har dock flera källor att tillgå. När det 
gäller användningen av kulturarvsbegreppet är denna nära kopplad till hur detta begrepp an-
vänds i propositionen Tid för kultur (prop. 2009/10:3), se särskilt avsnittet om nya nationella 
kulturpolitiska mål (det långa citat som du anger i brevet är hämtat från denna proposition). 
Andra viktiga källor är det betänkande (Kulturmiljöarbete i en ny tid, SOU 2012:37) som fö-
regick propositionen och de remissvar som inkom när betänkandet remitterades […]. (Brev 
från Fredrik Linder till Johan Josefsson, 2013-11-29). 

Med detta i beaktande, kan man läsa vidare i regeringens proposition Tid för kul-

tur att regeringens förslag på nya kulturpolitiska mål sammanfattningsvis inbegri-
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per en kultur som ska vara dynamisk, grundas på yttrandefrihet och vara tillgäng-

lig för alla, i vilken mångfald, kreativitet och konstnärlig kvalitet ska forma ut-

vecklingen av samhället. I detta ingår bland annat att ”främja ett levande kulturarv 

som bevaras, används och utvecklas” (Proposition 2009/10:3: 26). I Tid för kultur 

kan man läsa vidare att regeringens kulturpolitiska prioriteringar är att värna kul-

turarvet för framtiden, då det ”är en kraft i samhället” som ”ger perspektiv på 

samhällsutvecklingen och speglar samtidigt dagens samhälle, som präglas av kul-

turell mångfald och nya uttrycksformer” (Proposition 2009/10:3: 25). Under ka-

pitlet ”Kulturmiljöarbetets framtidsfrågor” i regeringens proposition 2012/13:96 

Kulturmiljöns mångfald, står det skrivet att kulturarvet handlar om ”det kulturella 

arv som överlämnats från tidigare generationer och det som formas i dagens sam-

hälle” och ”präglas av både historien och mångfalden i dagens samhälle och är 

lika mångfacetterat och mångbottnat som samhället självt” och ”bär samhällets 

minnen och handlar om såväl framsteg och framgångar som misslyckanden och 

lidanden” (Proposition 2012/13:96: 33). Vidare betonas vikten av en öppenhet till 

olika tolkningar av kulturarvet och historien, att dessa förändras över tid i takt 

med samhällets förändringar och vad dessa skiftande tolkningar representerar.  

Riksantikvarieämbetets omvärldsanalys ”Trender i tiden 2010 – 2015” upphöjer 

kulturen som en av de viktigaste samhällstrenderna för utveckling, i vilken fler 

människor deltar i kunskapsproduktionen och bidrar till en mångfald av kulturarv, 

materiella såsom immateriella. I detta ingår en förändrad syn på landskap, där 

kulturmiljöarbetet syftar till att tillgängliggöra och bevara en mångfald av kultur-

miljöer. Detta är en del av godkännandet av europeiska landskapskonventionen 

som syftar till en rikare livsmiljö (Proposition 2012/13:96: 33). Under stycket 

”Propositionens huvudsakliga innehåll” i samma propositions inledning, uttrycks 

att termen kulturminnesvård ersätts med den modernare termen kulturmiljöarbete 

(Proposition 2012/13:96: 1).  

Om vi betänker det Klein (2006) hävdar, att begreppsanvändning speglar 

samhällsförändringar, går det att observera att allt det som står skrivet i föregå-

ende stycke (och vidare i de olika dokumenten) egentligen syftar till att bejaka 

den moderna tiden och dess (post)demokratiska anspråk, vilket också går igen i 

det kulturarvsarbete som bedrivs enligt målen i den ”nya museologin”. Begreppet 

”kulturmiljö” och dess förankring i ett starkt landskapsperspektiv samklangar 

också med Europarådets introduktion av begreppet ”kulturlandskap” i slutet av 

1980-talet, som det talas om ovan i Blakes artikel. Båda dessa begrepp uttrycker 

en stark immateriell dimension och lämpar sig i en tid i vilken kulturarvs im-

materialitet upphöjs allt mer. Kulturmiljöer eller kulturlandskap inbegriper även 

de urbana miljöerna, eftersom den kraftiga urbaniseringen lett till att staden, sna-

rare än landsbygden, ses som vardagslandskapet. Därmed har många människors 

livsvärldar också ”urbaniserats”. Nya begrepp legitimeras av staten och som mak-

taktör typifierar och därmed identifierar den vår omvärld, men genom vår ”för-
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handskunskap” om dessa förhållanden kan vi genom våra intersubjektiva hand-

lingar omforma samhälleliga fenomen inom medvetenheten om att förändringar är 

en del av den sociala utvecklingen och interaktionen. Anmärkningsvärt i denna 

proposition är ändå synen på ”kulturmiljö” som en modernare term än ”kultur-

minne”, när just diskursen kring minnen och särskilt begreppet ”kollektivt minne” 

som kulturarv aldrig har varit så stor som den är idag. Frågan är dock om det är 

kulturarven i sig som är minnen eller om kulturarven framkallar minnen. Det som 

alltid existerar är i alla fall processer av intentionella medvetandereaktioner som 

utlöses hos subjektet när det betraktar ett fenomen. Utifrån de förslag på nya nat-

ionella mål för kulturmiljöarbetet som återfinns i Kulturdepartementets betän-

kande av Kulturmiljöutredningen, Kulturmiljöarbete i en ny tid (Statens offentliga 

utredningar [SOU] 2012:37), kan man se att dessa, vilket också är tanken, över-

ensstämmer med de kulturpolitiska målen (SOU 2012:37: 254). I den nya kultur-

miljölagen (Kulturmiljölag [1988:950]), 1 kap. ”Inledande bestämmelser”, 1 §, 

förkunnas följande:  

Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda kulturmiljön. 
     
Ansvaret för kulturmiljön delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter ska visa hänsyn 
och aktsamhet mot kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett arbete ska se till att ska-
dor på kulturmiljön undviks eller begränsas. 
 
Bestämmelserna i denna lag syftar till att tillförsäkra nuvarande och kommande generat-
ioner tillgång till en mångfald av kulturmiljöer. (SFS 1988:950). 

Det sista stycket är ett tillägg som jag uppfattar som ett förtydligande av kultur-

arvsaspekten och en vilja att visa på den dynamik som eftersträvas i samhället och 

att göra begreppet ”kulturmiljö” mer vedertaget genom att sätta det i bestämd 

form och på nästa rad upprepa begreppet istället för att använda ett pronomen. 

Sedan har uttrycket ”så vitt som möjligt” strukits från den tidigare kulturminnes-

lagen, som jag ser är ett sätt att betona än mer vikt av att vårda kulturmiljön. 

Anmärkningsvärt är att en lag som enligt de nationella kulturpolitiska målen 

sätter stort värde på ett levande kulturarv och därför ska värna detta, nämner ordet 

”kulturarv” endast sex gånger och detta först i kapitel 5 som handlar om skydd 

mot utförsel av vissa äldre kulturföremål. Samtliga fall av bruket av ordet ”kultur-

arv” kan hittas i samma kontext, kapitel 5 och kapitel 7 (återlämnande av kulturfö-

remål som olagligt förts ut). Det mest anmärkningsvärda är egentligen att lagen 

inte heter (och aldrig har hetat) ”kulturarvslagen”. Kulturmiljöutredningen nämner 

att propositionen Kulturarv – kulturmiljöer och kulturföremål (prop. 1998/99:114, 

bet. 1999/2000:KrU7, rskr. 1999/2000:196) redovisar vissa kulturarvsbegrepp 

som utredningen överensstämmer i. Kulturarv definieras i denna proposition som 

de traditioner och värden, materiella såsom immateriella, som medvetet eller 

omedvetet tas över från tidigare generationer – kulturminnen, kulturmiljöer, 

konstnärliga verk, myter och bruk. Uppfattningen om vad som utgör kulturarv 
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skiftar över tid och speglar olika sociala värderingar. Kulturarvet är tillgängligt för 

alla (SOU 2012:37: 76). Denna uppdelning av vad som kan utgöra kulturarv inne-

bär således att namnet på lagen bara ger uttryck för en viss typ av kulturarv, näm-

ligen kulturmiljöer. I lagen finns bestämmelser vad gäller fornminnen, byggnads-

minnen och kyrkliga minnen, där fornminnen omfattar fornlämningar och forn-

fynd. Här finns anledning att anse att det tidigare namnet ”kulturminneslagen” 

lämpar sig bättre. I samma proposition definieras kulturmiljön som den enhetliga 

termen för den materiella och immateriella påverkan människan har på den omgi-

vande miljön. Kulturmiljöer kallas också de geografiska områden som har en hi-

storisk koppling, i vilka människan har präglat och utformat dessa och därmed 

gett dem mening (SOU 2012:37: 76). Således ses kulturmiljön både som en pro-

cess, som Smiths (2006) talar om (s. 37), och som en fysisk plats. Kulturmiljöer-

nas innehåll kan sedan utgöras av diverse lämningar och kulturminnen, materiella 

liksom immateriella, vilket kan legitimera namnet ”kulturmiljölagen”. Kulturarv 

uttrycks som nämnt inte frekvent i lagen men verkar vara den övergripande och 

underförstådda betydelsen av ”kulturmiljö” och dess innehåll. Som offentlig för-

fattning, i egenskap av lag, syftar den till att upplysa medborgarna om de regler 

som gäller. Genom att använda begreppet ”kulturmiljö” uttrycker lagen också 

indirekt att det är ett användande av detta begrepp som eftersträvas, vilket kan 

medföra förvirring bland medborgare då begreppet ”kulturarv” är mer frekvent i 

många andra kontexter. Om lagen avser kulturarv, finns det anledning att anse att 

detta borde finnas uttryckt eller så är meningen just den att försöka legitimera 

andra begrepp som kan utmana begreppet ”kulturarv”. Frågan blir då varför kul-

turarvsbegreppet ens diskuteras i propositioner och utredningar. Begrepp i all-

mänhet placerar in fenomen i diskurser och inom dessa råder en inskränkthet som 

förblindar det som existerar utanför de diskursiva ramarna. Existens av ett feno-

men är ett tillstånd som alltid råder oavsett hur vi benämner, definierar eller klas-

sificerar fenomenet. Vissa fenomen berikar en människas liv. En del vill kalla 

dem kulturarv, men de är möjligtvis bara livsvärden. 

Enligt Kulturdepartementets remissammanställning av Kulturmiljöarbete i en 

ny tid (slutbetänkande från Kulturmiljöutredningen, SOU 2012:37), tillstyrker 

majoriteten av landets instanser kulturmiljöutredningens förslag. Dock finns ett 

flertal förslag till kompletteringar och justeringar (Promemoria Ku2012/943/KA: 

3). Samtliga remissyttranden finns att tillgå i nyss nämnd promemoria.  

Det finns anledning att återkomma till kulturmiljölagen senare i samband med 

det senare kapitlet som behandlar David Lowenthals teorier om förhållandet mel-

lan historia och kulturarv. Härnäst följer en fördjupning i diskursen om auktorise-

rade kulturarv. 
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Diskursen om auktoriserade kulturarv 

Som nämnt, menar Graham, Ashworth och Tunbridge (2006) att ett kulturarv ut-

gör en kulturell produkt, en politisk resurs och en kunskap som det förhandlas om 

(se s. 38). Dessa förhandlingar pågår inom Authorized Heritage Discourse 

(AHD). Härnäst följer en närmare undersökning av vad som pågår eller inte pågår 

inom denna diskurs, hur man kan kliva utanför diskurser och vad som kan upp-

bringas ur detta.  

Authorized Heritage Discourse – dess konstitution 

Smith själv beskriver diskursen om auktoriserade kulturarv som en diskurs som 

uppmärksammar estetiskt tilltalande materiella föremål, platser och landskap som 

nuvarande generationer ”måste” värna, skydda och ära till förmån för oklara fram-

tida generationer i deras ”bildning” och att påtvinga en form av gemensam identi-

tet baserad på det förgångna (Smith, 2006: 29). De som har första och sista ordet i 

förhandlingarna om vad ett kulturarv är och vad det betyder är ”kulturarvsexper-

ter” som museiprofessionella, arkeologer, historiker och arkitekter. De menar att 

kulturarv har inneboende värden då de representerar allt det goda och viktiga om 

det förgångna och att de är de enda som har förmågan, kunskapen och förståelsen 

att identifiera dessa inneboende värden. Genom en stark betoning på dessa värden 

och kulturarvs autenticitet och ålder, präglas AHD av en påtaglig historism i syfte 

att legitimera sig själva. Inom denna diskurs anses kulturarv traditionellt sett utgö-

ras av specifika platser, föremål, byggnader eller andra materiella strukturer med 

tydliga gränser som kan arkiveras och övervakas i nationella eller internationella 

förteckningar, enligt idén om kulturarvs ”bundenhet”. Detta springer ur national-

romantiska tankegångar om nationella identiteter. Denna ”bundenhet” och nation-

alism medför en ignorans av subnationella socio-kulturella grupper och deras vär-

den och upplevelser samt syftar till att inskränka alternativa och utmanande soci-

ala, kulturella och historiska tolkningar av kulturarvs definitioner och värden. 

Människor som befinner sig utanför denna expertkrets marginaliseras och betrak-

tas endast som okritiska besökare eller passiva konsumenter inom en massiv kul-

turarvsturism. Inom AHD ses således inte kulturarv som en aktiv process eller 

erfarenhet utan något som besökare leds till och lärs ut om. Smith och Waterton 

menar att detta är hegemonins konsekvenser. AHD legitimerar och auktoriserar ett 

visst verksamhetsmönster i syfte att upprätthålla de maktpositioner som diskursen 

kräver (mer om diskurs som teoretiskt begrepp följer nedan) (Smith, 2006: 29–33; 

Smith & Waterton, 2009: 28–30).  

Det är möjligt att betrakta AHD i ljuset av foucauldiansk governmentalitet el-

ler närmare bestämt det Foucault benämner ”art of government”. Maktutövandets 

mål är att förstärka och skydda, i detta fall, diskursen och dess relation till sitt 

innehåll eller sina egendomar, sitt territorium och sina medborgare. Konsten att 
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styra handlar också om identifiering av faror och konsten att manipulera kraftre-

lationer så att detta skydd kan säkerställas (Foucault, 1991a: 90).  

Den individuella människan reduceras till en av många anonyma kroppar som 

passerar ingången, uttrycker Nina Simon i sin bok The Participatory Museum 

(2010: 39). Idén om ”det deltagande museet” i det att främja besökares aktiva in-

teraktion med kulturarv inom en inkluderande atmosfär där besökarna är fokus 

och inte museipersonalen (Simon, 2010: 34, 39), talar således emot AHD. Medan 

”det deltagande museet” strävar efter att upphöja den individuella livsvärlden ge-

nom att bejaka dess medvetandeakter, utraderar AHD den enskildes livsvärld eller 

förskjuter den till att falla inom diskursens egen livsvärld. 

Att fördunkla utmanande diskurser kan uppfattas som än mer viktigt för AHD 

i den nu rådande diskussionen kring kulturlandskap, då dessa även involverar im-

materiell kultur. Idén om kulturlandskap utmanar därmed den ”bundenhet” och de 

stränga materiella aspekterna som AHD eftersträvar (Smith, 2006: 31). Ur svenskt 

perspektiv, inbegriper denna diskurs även idén om ”kulturmiljö”. Det kan således 

handla om livsvärden som då skulle tystas ner, eftersom de utgör potentiella hot 

mot diskursen. 

Kulturarvens universalitet – en västerländsk uppfinning 

Smith och Waterton påpekar att flera forskare menar att AHD:s historism och idé 

om kulturarvs inneboende värde i grunden är västeuropeiska synsätt och att Une-

sco och Icomos såsom internationella företrädare för denna västerländska uppfatt-

ning har upprättat en idé om kulturarvs universella värde. Ett tydligt exempel som 

de menar vittnar om detta är Världsarvskonventionen som hävdar att det bara kan 

finnas universella värden och att dessa konstitueras bäst genom europeiska mo-

nument, vilket också bevisas av världsarvslistans dominans av just monumentala 

kulturarv från europeiska länder. Idén om kulturarvs universella värden och en 

enhetlig tolkning av kulturarv är motsägelsefull, eftersom kulturarv är dissonanta 

och omstridda och alltid kan tolkas och värderas olika av olika människor, grup-

per eller nationer, i olika tider.  AHD:s tanke om kulturarv som i grunden goda, 

säkra och konfliktfria medför att de, paradoxalt sett, tystar ner lokala och person-

liga alternativa uppfattningar – ett i retoriken socialt inkluderande men i praktiken 

ett exkluderande (Smith & Waterton, 2009: 30, 33–34). Med andra ord, innefattar 

den övergripliga paradoxen det att homogenisera hela världen till en kultur när 

världen i själva verket består av en otalig mångfald av kulturer – att behandla vär-

den som fakta när dessa alltid handlar om tolkade fakta, i enlighet med Schützs 

tankar (1999: 29, se också s. 23 i denna uppsats). Subjektiva eller intersubjektiva 

värden förändras dessutom över tid i takt med att samhällen förändras. Lowenthal 

påpekar att inget globalt narrativ ens kan komma i närheten av att beskriva den 

suggestiva och medvetandegörande kraft som folkstammars myter och nationella 

legender besitter (Lowenthal, 2011: 133). Detta kan belysas med ett exempel ur 
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Michael Jacksons antropologiska fältarbete bland Kuranko-folket i Sierra Leone. 

Det handlar om fenomenet skepnadsförvandling (”shape-shifting”), en form av 

häxeri, som innebär att människor har förmågan att förvandlas till djur, ofta till 

den enskilda klanens totemiska djur – en respekterad varelse och metaforisk 

blodsförvant. Processen kan endast genomföras när personen ifråga är ensam i 

bushen, vilket skapar skepsis kring fenomenets existens eftersom inga bevis kan 

finnas. Kuranko-folket betraktar istället själva tron på fenomenet som en överty-

gelse, då de äldre i klanen hävdar att det är sant. Trosföreställningar är arv från 

förfäder och fenomenet omnämns i myter som berör klanursprung och myter an-

ses vara sanna. Kuranko-folket reciterar ofta hörsägner som stödjer trosföreställ-

ningarna (Jackson, 2013: 93–95). Detta fenomen eller trosföreställningarna om 

det utgör således ett kulturarv i direkt språklig mening, men är inte objektivt er-

känt som ett sådant eller upptaget på någon officiell kulturarvslista, vilket skapar 

en godtycklighet i kulturarvskonceptet. Jackson menar att vi ofta hävdar att det 

som är sant är det som är bevisat eller verkligt, men att vi i det vardagliga livet är 

mer pragmatiska, att vi bedömer sanningen av trosföreställningar sett till vad de 

frambringar för oss och hur de förbättrar våra liv (Jackson, 2013: 112). Istället för 

att tala om universella narrativ, kan vi tala om specifika livsvärden inom olika 

livsvärldar. Jackson noterar att detta fenomen att förvandlas till djur inte är mer av 

en vanföreställning än våra materiella ”behov” av till exempel bilar och hus. Det 

som benämns schizofreni i ett samhälle, kan vara en sedlighet i ett annat (ibid.). 

Jackson föreslår att detta fenomen, istället för att betraktas utifrån förhållandea-

spekter som sant/falskt, verkligt/overkligt, objektivt/subjektivt, ration-

ellt/irrationellt, kan förstås och förverkligas som ”en förnimbar sanning” (Jackson, 

2013: 98). Detta synsätt kan sägas är det som konstituerar livsvärlden och den 

epistemologiska grunden i fenomenologin, då denna ”förnimbara sanning” kan ses 

som ett slags ”tolkade fakta” i enlighet med Schützs resonemang (1999: 29; se 

även s. 23 i denna uppsats). Han menar vidare att begreppet ”livsvärld” är mer 

lämpligt än begreppen ”kultur” eller ”samhälle” för att fånga känslan att det hand-

lar om sociala fält eller kraftfält (Jackson lånar begreppet från Husserl – kraftfeld), 

vari det råder en ständig dynamik av idéer, passioner, konflikter och moraliska 

och etiska normer såväl som dilemman (Jackson, 2013: 7). 

Om ett värde kan förskjutas, förhandlas om, tolkas, omtolkas och förkastas, 

kan det aldrig vara autentiskt, inneboende och objektivt. Kulturarv kan aldrig vara 

statiska om de är föränderliga. De kan inte vara kulturarv om de inte är ärvda. Det 

faktum att sociala konventioner ändras eller byter skepnader, bryter den intersub-

jektiva världens kontinuitet; endast en viss del av denna intersubjektivitet kan 

ärvas mellan generationer. I en värld där människor lever ”här” och ”nu” med sina 

närmaste, i den sociala omvärlden som Schütz kallar det, men samtidigt i relation 

till människor i sin sociala medvärld, sin historiska förvärld och sin framtida ef-

tervärld som indirekt har påverkan på medvetandet, kan inte heller världens feno-
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men vara bestämda utan måste likväl hamna på denna skala av temporalitet och 

spatialitet (se s. 17). Jackson observerar att det bland Kuranko-folket finns en 

världsåskådning som, beträffande sociala relationer, inkluderar förfäder, bushsjä-

lar, fetischer, gudomliga skapare och totemiska djur såväl som människor (Jack-

son, 2013: 99).  

Jackson drar paralleller till Sartres progressiva-regressiva metod i förståelsen 

av mänsklig intentionalitet – att åtskilja mellan vad som är givet och vad vi gör av 

det givna inom ramen för plötsliga händelser och situationer. Vad som är möjligt 

för en individ beror på i vilken värld denne är född och uppväxt i. Det är dock 

inget fast tillstånd, utan individen kan själv påverka detta genom att tolka, för-

handla, nyansera och kritisera denna världs omständigheter – ett aktivt förhållande 

till vad som har varit och vad som tros ligga framför en (Jackson, 1996: 30). 

Det finns en annan paradox med idén om kulturarvs universella värden eller 

tings status som objektiva kulturarv. Denna avser en annan form av dissonans, där 

tolkningarna av kulturarv, istället för att vara omstridda, är icke-omstridda. Adam 

Grydehøj benämner dessa uninherited heritage som skulle kunna översättas med 

”icke-ärvda kulturarv” och de utgörs av befintliga eller potentiella kulturarv varpå 

ingen, varken lokala grupper eller särskilda externa grupper, har några arvsan-

språk eller för vilka ingen visar något intresse. Grydehøjs observationer bygger på 

fältarbeten han bedrivit på Shetlandsöarna, Åland och Svalbard (Grydehøj, 2010: 

77). Då dessa kulturarv bevisligen inte ens innehar värden, kan de inte heller ut-

göra universella värden, anser jag. Dessutom bör de inte benämnas kulturarv om 

de inte betraktas som kulturella arv.  

Vikten av att träda ut ur diskurser 

De flesta kulturarv handlar om personlig eller kollektiv egennytta, menar 

Lowenthal. Vi konfronterar varandra rustade i identiteter vars likheter vi ignorerar 

eller förnekar och vars olikheter vi förvränger eller hopdiktar för att framhäva vårt 

eget överlägsna värde (Lowenthal, 2011: 132). Det finns också livsvärldar i kris, i 

vilka människors vardagliga liv består i att överleva dagen. Jackson menar att 

dessa människor inte ägnar många tankar åt vad som är ideologiskt värdefullt, 

äkta eller korrekt. Kulturella och nationella identiteter är lyxvaror som de fattiga 

inte har råd med; de söker i första hand efter ett liv (Jackson, 2002: 119, 122). 

Med detta i beaktande, är det möjligt att börja diskutera universella värden först 

den dag då mat, husrum och psykiskt och fysiskt välmående finns med på Une-

sco:s världsarvslista. Kulturarv har icke-universella värden i form av livsvärden 

för en del människor, men livsvärden inbegriper allt som berikar en människas liv, 

oavsett om de är hegemoniskt bestämda eller inte. Det enda som är universellt är 

människors rätt till sina enskilda livsvärden i sina egna icke-universella liv.  

Det är möjligt att betrakta termen ”universella värden” utifrån en teoretisk 

diskurs. Norman Fairclough talar om ”diskurs” som ett komplext begrepp, då det 
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finns så många motstridande och överlappande definitioner utifrån olika teoretiska 

och disciplinära ståndpunkter. Hursomhelst, kan diskurser uppbyggas kring olika 

sätt att bruka språk och andra symboliska former såsom visuella föreställningar. 

Diskurser både speglar eller representerar sociala enheter och relationer och kon-

struerar eller ”konstituerar” dem (Fairclough, 1992: 3). I detta fall konstitueras 

AHD genom sitt språkbruk, till exempel valet av uttrycket ”universella värden”. 

Samtidigt speglar detta, eller hela AHD som diskurs, de sociala maktrelationer 

som råder. Vidare kan man se diskurser utifrån aspekter av historiska förändring-

ar, vilket innebär en kombination av olika diskurser under speciella sociala om-

ständigheter som skapar en ny, komplex diskurs (Fairclough, 1992: 4). Till detta 

historiska, är det möjligt att dra paralleller till den ”arkeologi” som Michel 

Foucault bedriver beträffande diskurser. Han talar om arkiv och med dessa menas 

de regelverk som i en viss tid för ett visst samhälle definierar gränserna av och 

formerna för det ”sägbara” (”sayable”), det vill säga vad som är möjligt att tala 

om, vad som utgör diskursens förordnade domän och vilka diskursiva element 

som tilldelas domänen i fråga (narrativ analys, beskrivande vetenskap, litterär 

formulering) (Foucault, 1991b: 59–60). Gränsen går här vid att inte närmare spe-

cificera de värden kulturarv innehar; det ”sägbara” är här ”universella värden” och 

detta konstituerar också styrandets konst (governmentalitet, se s. 46–47) – att ma-

nipulera människor till en känsla av kulturellt och politiskt välbefinnande i en 

värld fri från konflikter och att identifiera alternativa tolkningar och tysta ner dem 

eftersom de utgör faror för diskursens säkerhet. ”Arkiven” skulle kunna betraktas 

som typifieringar; styrandets konst frambringar de intersubjektiva sociala kon-

ventioner som konstituerar människors identifierbara vardagsverklighet. Det iden-

tifierbara är dock enklare att påverka och omforma än det ”sägbara”. 

Genom den inskränkthet som råder inom diskurser, utgör dessa hermeneutiska 

hinder som tillbakavisar en mer dynamisk och nyanserad förståelse av fenomen 

eller rentav osynliggör dem. Caitlin DeSilvey talar om förmågan att kunna ha 

samtidiga tolkande förhållningssätt, att genom motsatta sinnliga tillstånd se saker 

som delar i en process av förbindelser och icke-förbindelser istället för enheter. 

Det handlar om att manipulera tingens vanliga ordning och att gå ifrån stereotypa 

klassificeringar – att kliva utanför diskurser som vanligtvis begränsar en. Detta 

gör hon genom att observera det hon benämner ”entropiska kulturarv”, vilka 

handlar om förfallna och förruttnade saker som i traditionell mening inte går att 

konservera och därmed inte anses vara värda något men som i sina nedbrytnings-

processer i samverkan med djur eller ”andra-än-mänskliga aktörer” kan berätta 

något annat och förse oss med en annan typ av kunskap. DeSilvey menar att 

denna metodik kan främja människor och grupper i samhället som normalt är 

marginaliserade, genom att den upphöjer det lokala historieberättandet (DeSilvey: 

2006: 318, 320, 323–324, 331, 335–336). På så sätt är denna metodik högst rele-

vant kring hela den kontext som berör AHD. Den ligger också i harmoni med det 
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Richard Rorty kallar ”uppbyggelse” (”edification”) eller för den delen, Foucaults 

”arkiv” och det ”sägbara”. Uppbyggelse handlar om processen att hitta nya, bättre, 

mer intressanta och givande sätt att uttrycka sig i syfte att bygga upp och utveckla 

oss själva. Det essentiella i livet är inte att äga sanningar om vad som existerar 

eller har hänt i det förgångna; viktigare är vad vi kan hämta från naturen och 

historien som främjar vårt intellekt. Uppbyggelseprocessen kan inkludera herme-

neutiska kopplingar mellan olika kulturer eller mellan en kultur och en historisk 

period, eller mellan olika discipliner.  Inom detta ryms uppfinnandet av nya ord, 

nya mål eller nya discipliner.  Vi kliver ut ur oss själva och försöker uppbygga en 

förståelse genom att med hjälp av våra nya uppfinningars okända villkor omtolka 

våra kända omgivningar – att tolka något känt och vedertaget som om det vore 

främmande (Rorty, 1979: 359–360).  

Utmanande aktörer och vikten av ökad transparens 

Graham, Ashworth och Tunbridge uppmärksammar en dual natur som kulturarv 

besitter, nämligen att de å ena sidan kan användas som en konservativ kraft att 

upprätthålla och stärka dominanta maktmönster och å andra sidan som en radikal 

kraft som utmanar dessa maktstrukturer (2005: 34). Plötsligt fanns kulturarv över-

allt och gör det fortfarande, vilket enligt Klein indikerar att begreppet fyller en 

viktig funktion för många (Klein, 2006: 68). Klein tar dock inte upp den egentliga 

orsaken, som skulle kunna vara den att begreppet blivit legitimerat och vedertaget 

genom auktoritära krafter. Inom AHD används kulturarv bevisligen som en kon-

servativ kraft, men ur denna diskurs föds behoven av ett kulturarvsarbete som inte 

styrs av alienerande hegemonier utan är öppet för kritisk reflektion, förhandling 

och social integration (Smith & Waterton, 2009: 38). Ur diskursen bör också öpp-

nas upp en kritisk reflektion till kulturarvsbegreppet och möjligheter att ventilera 

alternativa begrepp. Begrepp fyller trots allt den viktiga funktionen av att konkre-

tisera ting, även om begreppen inte är nödvändiga för existens och subjektiva 

livsvärden. Kulturarv är inte nödvändigtvis genererade ur personliga värden som 

berikar ens liv eftersom de förra är partiskt selekterade. Livsvärden, däremot, av-

ser alltid livsvärldens livsvärden, eftersom alla fenomen är potentiella livsvärden i 

betydelsen att vi uppmärksammar de fenomen som intresserar oss (se redogörel-

sen över Husserls teorier på s. 15–16).  

Klein menar att kulturarvsbegreppet också håller på att bli ideologiskt och po-

litiskt laddat (Klein, 2006: 68). Ursprungsbefolkningar och människor inom icke-

västlerländska kulturer har börjat utmana och bestrida lagstiftningars idé om kul-

turarv som de menar upprätthåller ojämna maktförhållanden. Till detta hör också 

de spända relationerna mellan ”community”-grupper och arkeologer. De söker ett 

större erkännande och en legitimering av sina definitioner, tolkningar och bruk av 

kulturarv – att bestämma själva vilka de är och kontrollera den egna identiteten 

(Smith, 2006: 35-36; Smith & Waterton, 2009: 36). Mitt val av citationstecken i 
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”community” beror dels på att det är en svåröversatt term och dels på Smith och 

Watertons artikel om missbruket och felerkännandet av just detta begrepp inom 

kulturarvssektorn. De menar att termen har blivit en förklaring i sig snarare än 

något som behöver förklaras och att den är upprättad ur ett ”vi-och-de-tänk” som 

homogeniserar och exotifierar grupper – en oreflekterad ”feel good”-term. Genom 

AHD kan dessa uppfattningar och felerkännanden fortsätta att upprätthållas 

(Waterton & Smith, 2010: 5–6, 11–12).  

Ord och begrepp har alltid semantiska innebörder, men också konnotationer, 

det vill säga anknutna eller associerade begreppskontexter, ofta symboliska eller 

abstrakta. Ordet ”kulturarv” omfattas, som vi sett, av konnotationer som exempel-

vis politik, makt och konflikt. Nästa kapitel kommer säkert kunna frambringa yt-

terligare konnotationer, när kulturarv härnäst kommer att betraktas ur en kontext 

som berör hybriditet och glokalisering.  

Hybriditet och glokalisering 

Vår tid präglas av en allt större globalisering, sprungen ur både positiva och nega-

tiva kontexter, frivilliga och ofrivilliga. En aspekt gäller de stora omflyttningar 

som skett och sker över jorden, varav många grundar sig i rent plågsamt tvång: 

krig och konflikter, förföljelse och tortyr. Inte minst i Sverige har en omfattande 

immigration ägt rum de senaste decennierna. Klein påpekar att svenskarnas själv-

uppfattning har förändrats, att vi inte för lång tid tillbaka sedan var kulturellt, reli-

giöst och språkligt homogena men att detta inte längre stämmer. Immigrationen 

har starkt påverkat det svenska samhället på alla plan – utbildning, hälso- och 

sjukvård, arbetsmarknader, institutioner. Som nämns ovan, föreskrev staten i mit-

ten av 1990-talet att alla kulturella institutioner, inklusive den nu så kallade kul-

turarvssektorn, skulle beakta ett nu multikulturellt Sverige (Klein, 2006: 68). Ett 

mer pluralistiskt samhälle påverkar naturligtvis också kulturarvsdiskursen och det 

var, som togs upp tidigare, också vid den här tidpunkten som kulturarvsbegreppet 

började bli allt mer frekvent. Kulturarv var plötsligt överallt, men enligt 

Lowenthal beror det inte på en kvantitativ ökning, utan på att begreppsbruket har 

ökat i omfattning; det som tidigare benämndes ”historia” eller ”tradition” är nu 

”kulturarv”. Samtliga av dessa begrepp, liksom även ”minne” och ”myt”, har det 

gemensamma att de har en koppling till det förgångna; det handlar om överlap-

pande termer som byter fokus under tidens gång. Dock, påpekar Lowenthal, upp-

nådde ”historia” och ”tradition” aldrig den allmängiltighet som ”kulturarv” har 

idag (Lowenthal, 1998: 3). Klein instämmer i denna relation mellan kulturarv och 

tradition och hävdar att ”kulturarv är något som människor särskiljer från andra 

traditioner” (Klein, 1997: 19). Hon pekar på en anledning till politiseringen av 

kulturarv i såväl Sverige som internationellt och transnationellt och det är en syn 

som delas av många, nämligen den att dispyter mellan grupper inte grundar sig i 
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själva ideologierna utan i symbolerna för ideologier, vilket beror på en ökad glo-

bal medialisering (Klein, 1997: 15).  

Klein talar om ”hybrida kulturarv” som innefattar de blandningar av kulturarv 

som eventuellt uppkommer när olika traditionsvärldar möts, som i fallet när im-

migranter kommer till en ny främmande plats och kultur. Hon frågar sig vilka 

traditioner som bevaras och vilka hybrider som uppkommer – vilka fenomen som 

dessa människor utser som sina egna kulturarv (Klein, 2000: 26). Det är likväl 

skilda livsvärldar som möts och om en hybridisering potentiellt kan ske i vilken 

livsvärden kan utsuddas och tillkomma, talar även detta emot idén om universella 

värden samt väcker skepsis mot kulturarvsbegreppet. Den enskilde immigrantens 

livsvärld möter en främmande livsvärld som denne följaktligen inte kan vara be-

kant med, särskilt om den är på flykt. Således kan denne inte ärva någonting som 

ännu inte finns.  

 Klein menar att flyktingar, liksom ursprungsbefolkningar och koloniserade 

människor som blivit berövade både land och friheten att leva ut sina traditioner, 

vanligtvis väljer ut delar av det folkloristiska – danser, sånger, mat – som de mest 

avhållna kulturarvssymbolerna. Inneboende i dessa folkliga företeelser finns läng-

tan, minnen och en kollektiv historia. (Klein, 1997: 20; Klein, 2000: 26). Migrat-

ioner triggar nostalgin, menar Lowenthal. Tvångsförflyttningar innebär trauman 

och skapar en rotlöshet, men det är då man leds in på kulturarvsstigen för att slå 

rot igen (Lowenthal, 1998: 9). Denna rotlöshet skulle också kunna förstås som en 

konsekvens av den allmänna globaliseringen. I en värld där människan inte längre 

är bunden till en viss plats, skulle den lokala platstillgivenheten kunna minska. 

Vad gäller urvalet av kulturarv i det nya landet, behöver detta inte utgöras av 

stereotypa monumentala kulturarv, utan kanske ”vattentorn som byggts om och 

målats så att de liknar gigantiska kaffepannor”, som Klein talar om i relation till 

svensk-amerikanska ättlingar i USA (Klein, 1997: 16). I staden Lindstrom, norr 

om Minneapolis, betraktas dessa kaffepannor som typiska svenska kulturarv och 

en symbol för den etniska tillhörigheten. Varje år i juli firas där Karl-

Oskardagarna, en festival sprungen ur Vilhelm Mobergs invandrarromaner (Klein, 

1997: 16–17). Klein pekar på en annan aspekt, den att människor i exil eller im-

migrantsituationer brukar de fenomen som de ser som sitt kulturarv lika medvetet 

som Unesco. Många av dessa bygger upp små hemmamuseer som stundtals öpp-

nas upp för allmänheten. Kulturarvspolitik förs därmed lika mycket på lokal nivå 

som på global nivå. Jag talade tidigare om museers roll i hur de visar upp olika 

etniska grupper och traditionella kulturer enligt de mångfaldsuppdrag som åligger 

dem. Paradoxen är alltså att de inkluderar samtidigt som de exkluderar, vilket 

skapar mycket komplexa situationer (se s. 41). Hur är det möjligt att få alla att 

känna sig representerade och hur ska de hantera alla hybrida och fragmenterade 

kulturarv? Klein tar upp benämningen ”estetiserande”, vilket handlar om utveckl-

ingen av lokalsamhällens företeelser till kosmopolitisk konst – en god tanke men 
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också med de negativa konsekvenserna av ökade klyftor mellan människor. Det 

blir ett maktspel, i vilket ekonomin avgör en viss grupps frekvens i det offentliga 

rummet (Klein, 1997: 20–22). Klein betonar starkt vikten av en kulturarvspolitik i 

vilken lokala och globala förhållanden flyter ihop – ett glokaliserat samhälle vars 

museer inte delar in sina utställningar i de som visar upp ”svenska traditioner” 

respektive de som visar upp olika etniska gruppers traditioner. Det handlar om ett 

samhälle, i vilket exempelvis firandet av det iransk-kurdiska (eller persiska) nyå-

ret inte bör ses som bara en persisk tradition utan en persisk-svensk då den utövas 

av numera svenskar i Sverige (Klein, 1997: 24, 28; Klein, 2000: 27). Således är 

det ett svenskt kulturellt uttryck i lika hög grad som ett persiskt. Frågan blir i hur 

stor grad det redan är ärvt eller kan bli ett kulturarv i Sverige, officiellt såsom in-

officiellt. I persisktalande kulturer har nyårsfirandet utan tvekan varit ett kulturellt 

arv under lång tid.  

Ovan talar jag om de konnotationer som finns kring kulturarvsbegreppet. Re-

gina Bendix menar att dessa kan vara dolda, att kulturarvsbegreppets stora för-

måga är att dölja socio-politiska och historiska komplexiteter. Hon hävdar att en 

anledning till kulturarvsbegreppets stora genomslag är bristen på politiskt enga-

gemang i en tid av globaliserad kapitalism. Bendix instämmer i Kleins påstående 

om att kulturarv har övertagit andra begrepp och menar att ”kulturarv” befinner 

sig i en begreppstriangel tillsammans med ”hereditet” och ”hybriditet”, i vilken 

”kulturarv” har segrat över de andra eftersom det är mindre komplext och kan 

dölja de maktrelationer som är starkt associerade med de andra begreppen. ”Hy-

briditet” är dessutom fortfarande, för många, relaterat till rasism och en idé om 

orenheten med rasblandade kulturarv. Både ”hybriditet” och ”hereditet” är mer 

biologiskt än andligt förknippade semantiskt sett. Hon ställer sig frågan om ”kul-

turarv” uppkom ur demokratiseringen, med en syn på kulturella lämningar som 

tillgängliga för alla människor. Bendix menar att kulturarvsbegreppets uppgång 

beror på dess förmåga att fånga den tid vi lever i – en individualistisk och själv-

förverkligande tid och en konsumistisk tid i vilken även kulturarv ska vara del av 

kommodifieringen, som likaså är ämnad för alla (Bendix, 2000: 38, 40, 43–44, 

50–51). Aronsson hänvisar till argumentationen om de ekonomiska intressenas 

sammankoppling med den blomstrande turistindustrin (Aronsson, 2009: 10). Det 

ska poängteras att kulturarvsbegreppet är minst sagt komplext, men att dess tanke 

är att dölja komplexiteter för att undanröja alternativa tankeströmningar, termer 

och tolkningar och upprätthålla auktoriteten i enlighet med AHD.  

I samband med kulturarv som ersatt begrepp för en rad tidigare benämningar 

och detta begrepps konnotationer, följer härnäst en redogörelse över Lowenthals 

teorier om relationen mellan ”kulturarv” och historia”. Detta blir sista delen av 

mina litteraturstudier över kulturarvsbegreppet, varpå intervjudelen tar vid, i sin 

tur följd av fältobservationerna.   
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Kulturarv och historia 

Som nämnt ovan, menar Lowenthal att kulturarv inte är den enda vägen till det 

förgångna, utan likväl historia, tradition, myt och minne, men att kulturarv har 

blivit det härskande begreppet. Han hävdar att vi aldrig tidigare har varit så enga-

gerade i så många olika förflutna tider och pekar på att 95 procent av alla museer 

tillkom efter andra världskriget. Bendix talar om kapitalism och konsumism; 

Lowenthal instämmer och menar att den kraft som marknaden besitter i att snabbt 

utdatera saker i vårt samhälle leder till en rädsla för förändringar som därmed hö-

jer efterfrågan på lämningar som vittnar om stabilitet – kulturarv. Hotade ting 

vårdas just för deras skörhet såsom att omtanke om det rurala föds ur urbanisering 

(Lowenthal, 1998: 3, 6). Aronsson knyter an kulturarvens uppgång till vår post-

modernistiska era, i vilken det inte finns några sammanhängande narrativ – ett 

fragmenterat samhälle i vilket människor och platser reduceras till överanalyser-

bara texter (Aronsson, 2009: 10). Till detta kan också knytas den individualism 

som Bendix talar om på föregående sida.  

Lowenthal menar också att kulturarv uppkommer genom teknofobi. Misstron 

till att teknologin ska lösa globala konflikter och hot, leder till en pessimistisk 

framtidssyn och därmed till en glorifiering av svunna tider, mindre komplicerade 

tider (Lowenthal, 1998: 10). Han talar om färska, levande kulturarv och dessa kan 

inbegripa till exempel minnessaker från eller museer tillägnade kända personer 

som fortfarande är i livet. Dessa är ämnade för kommersiella ändamål 

(Lowenthal, 1998: 17) och speglar således den globala kommodifiering som 

Bendix talar om. Frågan är dock om de verkligen kan utgöra arv, när de i själva 

verket inte är arvegods i språklig mening. I egenskap av arvinge krävs att någon-

ting har dött. Möjligen handlar det inte om kulturarv, utan om tidsbundna samhäl-

leliga eller kulturella uttryck.  

Den största kritiken mot kulturarv är att de försvagar den ”riktiga” historien, 

hävdar Lowenthal. Kritiker bedömer historia som ren och sann eftersom den är 

naturlig och speglar det som verkligen hände, medan kulturarv betraktas som 

falska då de är planerade och hopdiktade; de är förvrängda för att passa dagens 

ändamål (Lowenthal, 1998: 102). Lowenthal menar att dessa anklagelser mot kul-

turarv är missuppfattade och meningslösa, då de tjänar andra syften än vad som 

antas. Han påtalar att historia och kulturarv visserligen har en nära koppling, men 

att de verkar för skilda ändamål (Lowenthal, 1998: 104). Det är deras olika syften 

och bruk, såsom Lowenthal ser det, som jag nu ska behandla.  

Historia är mångsidig och dess definition eller ansedda definition beror på 

särskilda temporala och spatiala förhållanden. Den autenticitet som historia anses 

ha av kulturarvskritiker, kan egentligen aldrig nås eftersom förgångna tider är just 

svunna tider som aldrig kan komma åter; det enda vi kan göra är att komma med 

olika tolkningar av historiska spår och viss dokumentation. Kritiken mot kulturarv 

grundar sig i att de går emot just det som utmärker en god historiker: att redogöra 
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objektivt för olika skeenden såsom de bevittnades utan egna förutfattade mening-

ar. Lowenthal påpekar här att en så strängt opersonlig historia blir tråkig. Dess 

oinspirerande karaktär medför att den tappar läsare och därmed mening 

(Lowenthal, 1998: 106–107, 109). 

I slutet av 1800-talet rådde det konsensus bland historiker i att historians 

främsta syfte var patriotism och nationsskapande, något som håller i sig än idag. 

Den opartiskhet som historiker söker är således något de sällan uppnår. Historia 

handlar lika mycket om moraliserande som om historiska redogörelser. Historiker 

lever i en illusionerad värld, i vilken de tror sig stödja objektivitet. När de avslöjar 

tidigare historikers fördomar och brister, ser de sig själva som sanningssägare, fast 

denna ”sanning” och ”fakta” i själva verket också är färgad av fördomar. De beto-

nar vikten av att vara medveten om fördomar, men förklarar sällan hur de kan 

upptäckas. Vi är ständigt präglade av vår egen tid och generation, vilket förblindar 

oss. Endast framtidens människor kommer att veta vilka fel som vi begår, ef-

tersom historien alltid revideras och förstås utifrån personliga tolkningar av den. 

Historia är i lika hög grad som kulturarv utvald, tolkad och förvrängd. Vi vet lika 

lite om historien och dess människor - deras tankar, känslor och värden – som de 

visste om framtiden, det vill säga vår samtid. Historien är partisk, ofullständig och 

präglad av nuet just för att den existerar i det förgångna (Lowenthal, 1998: 110–

113, 115, 117–118). 

Generellt antar människor att skillnaden mellan historia och kulturarv är den 

att historia berättar sanningen, men Lowenthal menar att skillnaden ligger i att 

historia försöker att berätta sanningen trots medvetenheten om att omgivningen 

färgar en och att historiker kan vara bristfälliga. Denna sanning skulle finnas i det 

förgånga medan kulturarv placerar sanningen i nuet. Samtidigt känner sig histori-

ker motvilligt nödgade att legitimera historians betydelse för samtiden, men detta 

för att slippa det pinsamma erkännandet att de njuter av historien i sig. Således 

omvandlar de historia till kulturarv (Lowenthal, 1998: 119). 

Historia finns i det förgånga, medan kulturarv finns i det omedelbara och ver-

kar för personlig närhet och identitet i kontinuitet. Kulturarv är maskerad historia 

som uppväcker det förgånga ur graven och sedan värderas utefter hur de förmår 

att omsätta historien till en samtida relevans och samtida behov. Historia studerar 

våra föregångare passivt, medan kulturarv kommunicerar med dem aktivt. Kultur-

arv kan hållas levande eftersom de konstitueras av ting som aktivt kan upplevas 

och kännas, inte som passivt lärs ut (Lowenthal, 1998: 122, 124–128, 141–142). 

Medan historia kännetecknas av ett sökande efter och ett reviderande av ”san-

ningar”, i vilka historikers trovärdighet ligger i deras verks tillgänglighet för öp-

pen granskning, handlar kulturarv om trosbekännelser till det förflutna, om konti-

nuerliga värden och inte historiska redogörelser. Kulturarv som idé kan ur denna 

aspekt inte kritiseras, eftersom den inte strävar efter fakta utan godtrogen lojalitet 

och aktivt engagemang. Kulturarv upphöjs inte för att de är sanna, utan för att de 
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är sannolika (Lowenthal, 1998: 120–121, 128, 143). Det är också meningslöst, 

fortsätter Lowenthal, att kritisera kulturarvskonceptet för att vara fördomsfullt, 

partiskt och historiskt förvrängt, när detta är just dess syfte. Som vi sett tidigare, 

kan inte kulturarv inneha universella värden, då det ständigt råder dissonans och 

att de har förmågan att inkludera och exkludera i samma ögonblick. En viss folks-

tams kulturarv har sina värden just i det att de hålls exklusiva inom den egna 

gruppen och inte uppvisas för andra. Det kan handla om myter och trosföreställ-

ningar som inte är sanna i objektiv mening, men i dessa fall ligger värdet i just 

dess falskhet och missuppfattning. Fabricering, fabulering, fiktion och förfalsk-

ning av historien är kulturarvens syften, då det är dessa som uppbygger den en-

skilda gruppens identitet. Symbolik och värden för människor blir viktigare än 

autenticitet och detaljer. Detta och kulturarvens tidlöshet gör det möjligt för dem 

att tona ner vikten av specifika historiska händelser och istället sammansmälta 

hela historien till en nutida kontext med fokus på hur denna kan brukas i och för 

det vardagliga livet (Lowenthal, 1998: 128–132, 137–139). 

Med ovanstående redogjorda åtskillnad mellan historia och kulturarv, ska nu 

blickarna åter vändas mot kulturmiljölagen för att exemplifiera hur denna distinkt-

ion kan tillämpas. Beträffande byggnadsminnen finns att läsa följande i kapitel 3, 

1 §: ”En byggnad som har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde […] får för-

klaras för byggnadsminne […]” (SFS 1988:950). I propositionen Kulturmiljöns 

mångfald finns dessutom följande förslag till ändring i expropriationslagen: ”[…] 

bebyggelse eller fornlämning med ett högt historiskt eller kulturhistoriskt värde 

[…] (Proposition 2012/13:96: 23). Förutom möjligheten att inleda en diskussion 

inom ramen för AHD om vad som bedöms som höga värden, kan man här foku-

sera på termerna kulturhistoriskt och historiskt. I första exemplet tenderar det åt 

en synonymisering av kultur med historia, vilken indirekt skulle kunna inbegripa 

även kulturarv med historia. I det andra exemplet finns samma synonymisering 

men samtidigt också en uttryckt distinktion mellan kultur och historia (historiskt 

eller kulturhistoriskt värde), vilket skapar en paradox. Sammanfattningsvis tyder 

detta på generaliseringar, semantiska oklarheter och begreppsmissbruk. Detta 

sammantaget öppnar upp för frågor varför det exempelvis inte står endast kultu-

rellt värde eller kulturarvsvärde.  

Härnäst följer intervjukapitlet och därefter kapitlet som behandlar mina fält-

observationer. Sedan följer en slutdiskussion samt en sammanfattning av hela 

uppsatsen. 
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Vardagslivets kulturarv 

Detta kapitel ägnas åt de 72 intervjuer som gjordes under en månad sommaren 

2013 på National Historical Museum i Tirana i Albanien. Härnäst följer en pre-

sentation av de centrala intervjufrågorna åter en gång och en redogörelse över den 

metodik som använts just i tolkningen av intervjumaterialet. Därefter följer ana-

lysen av intervjusvaren.  

Intervjufrågor och intervjumetodik 

Intervjufrågorna som ställdes var följande (på engelska):  

1.  When you hear the word culture, what is the first that comes to your mind? 

2.  When you hear the word cultural heritage, what is the first that comes to your 

mind? 

3.  Are you familiar with the concept of immaterial or intangible heritage? (What 

could that be?/What do you think it could be?) 

Samtliga av de 72 intervjupersonernas svar finns att tillgå i ”Bilaga 1: samman-

ställning av intervjusvar” (s. 88), varpå jag hänvisar till denna. Det är också denna 

bilaga som utgör grunden för analysen som följer på nästa sida. Jag kommer här-

näst att förklara närmare den metodik jag använt mig av i tolkningen av intervjus-

varen samt hur dessa svar i bilagan ska förstås.  

Intervjusvaren återges på originalspråket engelska, för att nå högst möjliga au-

tenticitet. De presenteras i kronologisk ordning och för varje intervjuperson delges 

information om kön (36 kvinnor, 36 män), ålder, sysselsättning (arbete/utbildning) 

och hemland, likaså på engelska för att vara konsekvent. Till höger om varje in-

tervjupersons svar på respektive intervjufråga (se ovan) finns ett tecken. Dessa 

tecken syftar till att återspegla den data som finns sammanställd i ”Tabell 1” ne-

dan. Förklaring till denna tabell finns också nedan. Datan baseras på ett visst fo-

kus jag lagt kring intervjufrågorna. Kring kultur- och kulturarvsbegreppen fokuse-

ras på graden av materialitet och immaterialitet samt om historisk association fö-
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rekommer eller inte. Vad gäller begreppet immateriella kulturarv tar jag endast 

hänsyn till befintligheten eller obefintligheten av historisk association. Nu följer 

en förklaring till de tecken som alltså står i anslutning till varje intervjusvar: M = 

endast materialitet, I = endast immaterialitet, M/I = aspekter av både materialitet 

och immaterialitet, H = historisk association, X = ingen uttalad association till 

historia, Ö = övrigt som inkluderar (?) = intervjupersonen känner inte till begrep-

pet/kommer inte på något att säga/tveksamhet/svaret passar inte in bland de andra 

kategorierna, (-) = information saknas. Kursiverad text i intervjusvaren syftar till 

att förtydliga vad som är grunden till mitt val av tecken.  

Då det inte finns någon konkret uttalad koppling till historia bland intervjus-

varen, som i fallet med ”traditions” (läs mer i analysen som följer på detta av-

snitt), är dessa svarsalternativ inte heller redovisade under ”Historia”, med undan-

tag för de svar som innehåller ”old”, ”ancient” etcetera samt ”transmitted” eller 

liknande där en association till det förgånga är oundviklig. Det är viktigt att på-

peka att några av de saker som nämns innehar både materiell och immateriell ka-

raktär i sig när det kommer till graden av gripbarhet, till exempel ”art”, som kan 

avse både individuella konstverk och konst som praktik, samt ”architecture” 

såsom både starkt förkroppsligad i byggnader och som arkitekturkonst. Det är 

därför svårt att göra en exakt avvägning. När dessa svar omnämns väljer jag där-

för att se dem som exempel på både materiella och immateriella ting. Värt att no-

tera är att det handlar om subjektiva tolkningar av intervjusvaren och därmed ing-

en absolut data. Syftet är att försöka överbrygga klyftan mellan objektivitet och 

subjektivitet i något som visar på generella drag hos intervjusvaren.   

Den vardagliga begreppskomplexiteten 

Nu följer analysen av mitt intervjumaterial och denna grundar sig alltså i de inter-

vjusvar med tillhörande tecken (se beskrivning ovan) som finns att tillgå i ”Bilaga 

1: sammanställning av intervjusvar” (s. 88). 

Utifrån dessa intervjuer gjorda med människor från spridda delar av världen 

med skilda bakgrunder och skilda åldrar, finns det goda skäl att generalisera en 

uppfattning om att kulturbegreppet och kulturarvsbegreppet är strängt överlap-

pande. Detta kan bestyrkas av ”Tabell 1” på nästa sida, där fokus läggs på graden 

av materialitet och immaterialitet och befintlighet eller obefintlighet av historisk 

association i de svar som intervjupersonerna uttalat kring de respektive begreppen 

(kultur, kulturarv, immateriella kulturarv). Tabellen är indelad i tre rader för re-

spektive begrepp, det vill säga intervjufråga, samt fem kolumner med kategorierna 

”Historia”, ”Materialitet”, ”Immaterialitet”, ”Mat./immat.” (Materiali-

tet/immaterialitet) enligt ovannämnt fokus och ”Övrigt”. Den sista kategorin om-

fattar antingen saknad information eller sådana svar såsom att intervjupersonen 

inte känner till begreppet i fråga, inte kommer på något att säga, eller annat som 
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inte passar in i någon av de andra kategorierna. För kultur- och kulturarvsbegrep-

pen finns information i samtliga kolumner, medan begreppet immateriella kultur-

arv endast belyses utifrån dess koppling eller icke-koppling till ”Historia”. Talen 

markerar antalet intervjupersoner, varav de kursiverade talen anger antalet som 

gör en historisk koppling (talen inom parentes under ”Historia” indikerar antalet 

intervjupersoner som associerar endast till historia). Eftersom analysen bygger på 

subjektiva tolkningar, är tabellen schematisk och inte absolut. Jag vill poängtera 

att syftet är att försöka överbrygga klyftan mellan objektivitet och subjektivitet i 

något som visar på generella drag hos intervjusvaren och kan säga något om verk-

ligheten. 

Tabell 1. Kategorisering av intervjusvaren (talen anger antalet intervjupersoner).  

Källa: Författaren. 

Av denna tabell kan utläsas att kultur primärt förknippas med både materiella och 

immateriella ting (mat./immat.) men att en förkrossande majoritet associerar till 

endast immaterialitet före endast materialitet (32 resp. 1). Kulturarv kopplas en-

ligt intervjupersonerna i betydligt högre till endast materialitet än vad kultur gör 

(13 resp. 1), men sammantaget förknippas dock både kultur och kulturarv avsevärt 

mer till immaterialitet. Associationen med historia är närvarande för samtliga 

begrepp, men tveklöst mest påtaglig när det kommer till kulturarv (41 resp. 18 för 

kultur). I frågan kring immateriella kulturarv, är det endast 16 intervjupersoner 

(av 72) som associerar till historia eller det förgångna, men detta beror i nästan 

samtliga fall på att denna koppling redan är gjord till antingen kultur eller kultur-

arv. Därmed är detta tal förhållandevis högt ändå och utgör ett talande resultat i 

sig. Historia förknippas, vad gäller kulturarv, i lika hög grad till endast materiali-

tet såsom till endast immaterialitet (10 resp. 10, materialitet/immaterialitet: 16). 

När kultur associeras till historia (18), är det främst blandningen av materialitet 

och immaterialitet i det förgångna som uppväcks i medvetandet (10), men där 

immaterialiteten tar överhanden (7) då ingen intervjuperson tänker på endast 

materialitet (0). En person respektive fem personer förknippar kultur respektive 

kulturarv till endast historia, utan hänsyn till materialitet eller immaterialitet. 

Sammantaget går det att utläsa av intervjusvaren att kultur är av mer immateriell 

art, medan den materiella dimensionen blir mer aktuell när det kommer till kultur-

arv, vilket till stor del beror på att de uppfattas ha en djupare förankring i histo-

Totalt: 72 Historia Materialitet Immaterialitet Mat./immat. Övrigt 

Kultur 18 (1)    1 (0) 32 (7) 35 (10) 3 (-)  

Kulturarv 41 (5)   13 (10) 19 (10)      27 (16)     8 (-) 

Immateriella 

kulturarv 

16 Ingen uttalad association till historia: 50 6 (-) 
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rien. Möjligtvis finns det ett samband mellan det att kulturarv i högre grad än kul-

tur associeras med endast materialitet och AHD:s idé om kulturarvs ”bundenhet”, 

som Smith benämner det, vilken grundar sig i distinkta materiella strukturer 

(2006: 31; se även s. 46 i denna uppsats). 

Härnäst följer en analys av intervjupersonernas mer specifika svar. Först vill 

jag klargöra att det inte finns något påtagligt mönster bland intervjusvaren som 

skulle kunna binda ihop intervjupersonernas uppfattningar om de olika begreppen 

med deras respektive kön, ålder eller sysselsättning (utbildning/yrke). 

Det förefaller i många fall vara godtyckligt vad som utgör kultur och kultur-

arv och i flertalet fall finns det inga tydliga uttryckta skillnader mellan dessa. 

Godtyckligheten yttrar sig i att samma svar kan anges på både frågan om kultur 

och frågan om kulturarv eller att svaren inleds med fraser som ”Maybe…”, ”A bit 

the same…”, ”Probably the same thing…” och liknande som sedan följs av en 

uppräkning av saker. Exempelvis kan, utifrån intervjusvaren, ”identity” och ”lan-

guage” associeras med både kultur, kulturarv och immateriella kulturarv. I vissa 

fall uttrycks att kulturarvsbegreppet inte är bekant sedan tidigare, men kan ändå 

följas av saker som betraktas som kulturarv i vedertagen mening. Godtyckligheten 

beror på begreppens inneboende komplexiteter och överlappande natur. Det behö-

ver inte handla om att intervjupersonerna skulle vara dåligt upplysta om begrep-

pen, utan att de lever orden. Deras svar handlar snarare om personliga livsvärden 

och personliga livsvärldar, vari det inte finns någon relevans för hur ting benämns 

eftersom de likväl existerar. Ett begrepps alltför stora komplexitet bör försvaga 

dess status, eftersom den utsuddar den semantiska innebörden av en definition. 

Det bör tilläggas att det också kan handla om retoriska och språkliga aspekter i 

hur en viss intervjuperson svarar. Intervjufrågorna är utformade på ett sådant sätt 

att intervjupersonerna tvingas till spontanitet i sina svar, men det är denna sponta-

nitet som samtidigt utgör meningen med intervjustudien. Syftet är att ta reda på 

hur de uppfattar vissa begrepp inom en omedelbar vardagsverklighet.  

Efter det tidigare redogjorda förhållandet mellan kulturarv och historia, uti-

från Lowenthals teorier, är det värt att notera hur stor andel av intervjupersonerna 

som vill göra en direkt koppling eller association mellan dessa fenomen (se ”Ta-

bell 1”) Vissa menar till och med att kulturarv inte har någon koppling till vår 

samtid, vilket blir motstridigt då Lowenthals resonemang vilar just i deras starka 

koppling till nuet och att det är denna som främst utmärker dem från historia (se s. 

56). Det är anmärkningsvärt att den allmänna uppfattningen av ett visst begrepp är 

så långt ifrån den akademiska uppfattningen av samma begrepp. Samtidigt är det, 

ur fenomenologiskt perspektiv, de subjektiva upplevelserna av ett fenomen som 

utgör det bästa verktyget för att nå sanning. Det är här det blir relevant att därför 

gå ifrån en viss benämning på fenomen, det vill säga att kritisera kulturarvs-

begreppet. Graden av synonymitet mellan kulturarv och historia i intervjusvaren 

kan även här bero på kulturbegreppets och kulturarvsbegreppets överlappande 
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karaktär. Det finns också paralleller mellan intervjusvarens frekventa association 

till historia och Schützs resonemang kring den intersubjektiva kulturella världen i 

vilken alla kulturella fenomen har en meningsstruktur eftersom de kan spåras till 

historisk mänsklig aktivitet (Schütz, 1999: 35; se även s. 16–17 i denna uppsats). 

Schütz menar också att en av människans fyra sociala världar är förvärlden, vari 

medvetandeakterna är färgade av tidigare upplevelser och intentionaliteter i det 

förgånga (Schütz, 1999: 204–205; se även s. 17 i denna uppsats). Detta visar sig 

också i intervjusvaren.  Intervjupersonerna nämner ofta saker som har med ”tradit-

ion-” att göra, antingen associerade med kultur eller kulturarv eller båda delarna. 

Ibland förekommer den mer allmänna och abstrakta beteckningen ”traditions” i 

plural form, medan andra gånger mer specifika svar såsom ”traditional dres-

ses/clothes/costumes” eller ting som inte omnämns med ”tradition-” men som 

likväl kan kopplas till det såsom ”clothes”, ”old costumes”, ”folk music”, ”mu-

sic”, ”songs”, ”dance”, ”food”, ”stories”, ”myths”, ”art” etcetera. I många fall 

inleder intervjupersonerna med att nämna ”traditioner” i övergripande termer för 

att sedan räkna upp eller exemplifiera med saker (de nyss nämnda) som kan be-

traktas som olika förkroppsliganden av traditioner eller ytterligare vida begrepp 

som kan falla under traditioner. Dessa kopplingar till tradition och traditionella 

och folkloristiska ting, kan bero på att det är dessa associerade ting som är före-

gångare till det som idag benämns ”kulturarv”, enligt Lowenthals och Kleins 

ståndpunkter som talas om ovan (s. 40–41, 52, 55).  Det går inte heller att utesluta 

att dessa svarsalternativ kan vara omskrivningar för eller inbegripas i historia eller 

det förgångna.  

Det framgår av intervjuresultaten att kulturarv upplevs utgöras av fenomen 

som innehar både materiell och immateriell karaktär. Ibland uppräknas mer kon-

kreta materiella ting eller specifika immateriella fenomen, men andra gånger upp-

räknas fenomen av mer konceptuell art som kan inbegripa både materiella och 

immateriella fenomen. I vissa fall finns en åtskillnad mellan kultur och kulturarv 

som handlar om bevarandeaspekten, där kulturarv utgörs av de fenomen, både 

materiella och immateriella men viss dominans av de materiella, som är selekte-

rade att karaktärisera en viss kultur och som därmed skiljer denna från en annan 

kultur. Här blir kultur det som är den identitetsskapande enheten i och med dess 

kollektiva seder, beteenden och mönster. Det är dessa ting som uppbygger och 

konstituerar en viss kultur utan reflektioner att det är just dessa kollektiva ting 

som vanligtvis också konstituerar kulturarv. Således uppfattas kultur utifrån 

aspekter som är mer vedertagna inom kontexter för och definitioner av kulturarv. 

Detta kommer sig av att ”kultur” har en rad olika funktioner, varav dess funktion 

som arv endast är en av dessa. Liksom kulturarv äger kontinuitet, menar Kirsten 

Hastrup att denna aspekt även finns kring kulturer. Inom kulturer yttrar sig denna 

kontinuitet i ett slags resiliens där kulturer, trots att de inbegrips av förskjutna, 

nyuppkomna och bortglömda värden och traditioner, alltid har en grundläggande 
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och generell kollektiv historia. Kulturer hålls stabila genom att de befinner sig i ett 

tillstånd i vilket de alltid har förmågan att kunna gå tillbaka till djupt rotade min-

nen som uppväcks genom platstillgivenhet, minnesmärken och landskap. Immate-

riella värden förankras genom kollektivt kulturarvsbevarande. Kulturer uppbyggs 

och identifieras genom historisk kontinuitet av gemensamma traditioner, bilder 

och berättelser – genom nedärvda kulturdrag (Hastrup, 2010: 140-141; se även s. 

37 i denna uppsats). 

Även om det är många intervjupersoner som vill koppla an både kultur och 

kulturarv till en viss homogen grupp av människor (”shared customs”, ”be-

longing” etcetera) med gemensam identitet (”shared identity”), ofta på nationell 

nivå, finns det andra som talar om människor i samhället på en mer allmän nivå, 

utan hänsyn till varken spatiala eller temporala bundenheter. I dessa fall talas det 

om människors interaktion med varandra och deras beteenden och sociala mönster 

och seder. Möjligtvis har dessa två skilda synsätt att göra med i vilken grad tanke-

gångar eller idéer om etnisk klassificering eller tillhörighet uppväcks. I det andra 

fallet inbegrips då aspekter av kulturell mångfald och pluralism. Jackson pekar på 

mängden antropologiskt material som finns skrivet angående konkretisering och 

territorialisering av kulturbegreppet. Han talar också om hur begrepp som kultur, 

ras och nation sprids bland de människor som antropologer traditionellt arbetat 

med. Dessa begrepp handlar om hur förfalskade föreställningar om homogenitet, 

primitivitet, sammanhang och tidlöshet inom en process av historieberättande gör 

kulturen till en produkt och en maktens undersåte – hur nationalismen objektifie-

rar kulturen och i sin tur sakraliserar den. Han observerar dock historieberättan-

dets duala natur av att både generalisera och förbli specifik liksom han betonar 

kulturbegreppets ambiguiteter genom att rada upp antitetiska funktioner som kul-

turer har. Kulturbegreppet inom antropologin har, från dess tyska nationalroman-

tiska prägel under slutet av 1800-talet, reviderats åtskilliga gånger i takt med ökad 

empiri och mångdimensionerade omtolkningar i sådan grad att idealistiska be-

greppsassociationer alltmer suddats ut. Jackson menar att den allmänna uppfatt-

ningen om kultur idag handlar om en insikt om att dess natur är pluralistiskt am-

biguös. Kultur är således uppfunnen såväl som inärvd, omstridd liksom vederta-

gen, textuell och kontextuell, territorialiserad liksom avterritorialiserad, materiell 

liksom immateriell, hög och låg, lokal liksom global, invävda i historiska, etiska, 

politiska och praktiska perspektiv (Jackson, 2002: 109–110).  

Intervjuresultatens ambiguiteter kring kultur- såväl som kulturarvsbegreppet 

speglar den ambivalens som råder kring kulturarv – denna ambivalens som enligt 

Aronsson yttrar sig i att kulturarv befinner sig överallt och därmed ingenstans 

(2013: 90–91; se även s. 37 i denna uppsats). Ambivalensen försvagar kulturarvs-

begreppet och medför att det tränger in i det mer etablerade kulturbegreppet och 

förlorar sin distinktion, menar Aronsson (2013: 91). De skiftande tolkningarna 

och uppfattningarna är formade ur att begreppen just är och får vara tolkbara, eller 
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snarare, att begreppen inte alls är närvarande (och inte behöver vara) i intervjuper-

sonernas medvetande förrän de får frågan om dem. I de fall svaren är generali-

serande beror det på, för att vända mig åt Jacksons ståndpunkt, kulturbegreppets 

funktion att sammanbinda egenartade och abstrakta element i en enda form (Jack-

son, 2002: 110). Tony Bennett talar om kulturbegreppets normativa natur i att 

omforma samhällslivet till objekt att agera utifrån. Han pekar på två samtidiga 

förändringar av bruket av kulturbegreppet, där den ena inbegriper att alltfler akti-

viteter, genom demokratin, kan falla under benämningen ”kultur” och där den 

andra inbegriper att också fler aktiviteter hamnar inom styrandets domän. Det 

handlar inte så mycket om olika typer av kulturer inom distinkta kategorier utan 

om att förena element inom en viss typ av styrandedomän. Denna domän innehål-

ler de objekt som ska styras (till exempel arbetarklassen, de koloniserade) och de 

kulturella medel som ska möjliggöra detta styrande (till exempel högkultur, väs-

terländsk kultur). Det handlar om en progressiv omställningsprocess att anpassa 

objekt till normer, vilken i en samtida kontext kan ta sig i uttryck att medvetande-

göra antagonister att kulturer omfattar mångfald och tolerans – pluralism, multi-

kulturalism, liberalism, anti-sexism (Bennett, 1998: 78–79, 101, 104–105).  

Vad gäller frågan som berör ”immateriella kulturarv”, finns det en tendens att 

de intervjupersoner som redan har nämnt olika immateriella kulturarv på den fö-

regående frågan om kulturarv i allmänhet, antingen svarar samma sak eller fyller 

på med ytterligare exempel på immateriella kulturarv. Hos dessa intervjupersoner 

finns också tendensen att de kan gå ännu djupare på det abstrakta planet genom att 

nämna saker såsom ”thoughts”, ”feelings/emotions” och ”beliefs”, vilket beror på 

att dessa abstraktioner redan finns i deras medvetanden. De nyss nämnda exemp-

len på immateriella kulturarv yttras endast i sällsynta fall hos de som associerar 

kulturarv med primärt materiella ting. Som nämnt, förekommer ofta ”identity” 

som svar och detta kan falla under samtliga kategorier (kultur, kulturarv, immate-

riella kulturarv). Den ena intervjupersonen kan placera ”identity” under en av 

dessa kategorier medan den andra låter det falla in under flera av dem. Anmärk-

ningsvärt i kontexten kring ”identitet”, är att ingen intervjuperson nämner 

”minne” eller dylika begrepp, som vanligen är starkt förknippat med ”identitet”.  

Smith menar, som klargjordes tidigare (s. 37), att kulturarv, materiella såsom im-

materiella, befinner sig i en process där de uppväcker minnen som vi använder för 

att konstruera eller förstärka vår identitet. Det kan handla om exempelvis monu-

ment eller landskap. Dessa är bärare av värden, positiva och negativa, omstridda 

och icke-omstridda, genom att de förnimmer om händelser i det förflutna (Smith, 

2006: 44–45, 48).  Enligt intervjusvaren, är det dock möjligt att påstå att kulturarv 

kanske inte äger den kraft av att uppväcka minnen såsom Smith hävdar.  

Sammantaget visar intervjusvaren tydligt på den problematik och komplexitet 

som finns kring definitioner – deras inneboende idé om objektiva värden av fe-

nomen störs av det faktum att fenomen kan tolkas subjektivt. Fenomen bestäms 
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och värderas av sina betraktare utifrån de senares livsvärld. Det uppstår komplexi-

teter i att samla olika fenomen under ett visst begrepp, eftersom dessa fenomen av 

påtänkt objektiv karaktär som ska rymma inom detta specifika beramade begrepp 

egentligen är lika mångfacetterade som alla de olika personliga livsvärldarna. 

Härmed raderar definitioner ut sig själva i ren semantisk mening men fyller sina 

syften, även om dessa kan uppfattas som negativa, genom upprätthållandet av en 

maktposition med potentialiteten att påverka eller manipulera människor i skap-

andet av intersubjektiva uppfattningar om fenomen (se s. 46). 

Härnäst följer denna uppsats sista empiriska kapitel, som kommer att ägnas åt 

de fältobservationer jag gjort i Albanien, analyserade delvis med hjälp av främst 

Lowenthals (2006) teorier om förhållandet mellan kulturarv och naturarv. Därefter 

följer en avslutande diskussion och sammanfattning. 
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Fältobservationer 

Nyss nämnda problematik kring definitioner följer med även i detta kapitel i vilket 

visuell metodik i form av egentagna bilder och personliga observationer kommer 

att belysa denna begreppskomplexitet. Inledningsvis följer en redogörelse över 

Lowenthals teorier om förhållandet mellan kulturarv och naturarv. 

Kulturarv och naturarv  

Syftet med att diskutera kulturarv respektive naturarv är för det första att en tydlig 

begreppsdistinktion dem emellan är svår att göra vilket ifrågasätter begreppen i 

sig. För det andra, medför även en distinktion, såsom Unesco:s uppdelning av 

världsarv i kultur- respektive naturarv, att det finns anledning att kritisera begrep-

pen eftersom de just är överlappande (och där kulturarv oftast tar överhanden). 

Lowenthal påpekar att ju mer vi studerar mänskliga berättelser och de berättelser 

som naturen symboliskt förmedlar, desto mer kan vi skåda hur dessa båda tränger 

in i varandra. De bildar sammanblandade historier om människors interaktion med 

naturen. Inga landskap är naturliga i den meningen att de inte har förändrats ge-

nom mänsklig påverkan. De är under ständig förändring, där samtiden går ihop 

med den svunna tiden och skapar nygamla miljöer. Det har dock under åren kun-

nat tyckas som att det finns orörda marker, men detta beror på medvetna främjan-

den av det vilda landskapet enligt ekologiska, estetiska och moraliska ideal från 

exempelvis ekologister och parkförvaltare. Marknadsföringen grundar sig i mottot 

att den ideala naturen är den som är naturlig, det vill säga opåverkad av männi-

skan (Lowenthal, 1999: 141–142). Vetenskapliga experter hävdar fortfarande na-

turens överordnade ställning gentemot kulturen; antropogena områden värderas 

lägre än ursprungliga och orörda även om dessa senare, paradoxalt nog, inte exi-

sterar. Ett kriterium för att bli inskriven som kulturellt landskap på Unesco:s 

världsarvslista är att landskapet i fråga harmonierar med naturen, men det är i 

själva verket disharmonin, i form av miljöförstörelse, som skapar kulturarv. Ge-

nom skövling och exploatering av naturen får vi material att bygga upp våra kul-

turarv (Lowenthal, 2006: 87–88). Enligt Europeiska landskapskonventionen, kapi-

tel 1, 1 §, definieras ett landskap primärt som ett område såsom det upplevs av 

människor och vars utformning är ett resultat av naturlig och/eller mänsklig ver-
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kan och interaktion (Council of Europe:s webbsida > Treaties of the Council of 

Europe > Full list, gå till nr. 176). Kenneth R. Olwig understryker att denna defi-

nitions första led, det vill säga landskapet som det uppfattas av människan, beto-

nar naturarvens kultur, medan den senare delen om landskapets utformning öpp-

nar upp för en friare tolkning. Denna fria tolkning kan luta sig åt en mer naturve-

tenskaplig syn på landskapet, en syn på naturen som ett kulturellt fenomen eller en 

kombination av båda med uppfattningen att naturens eller kulturens roll att skapa 

kulturarvsidentitet är insvept i temporala och spatiala aspekter (Olwig, 2006: 4–5). 

Benämningar som ”kulturmiljö” och ”kulturlandskap” såsom kulturarv har jag 

diskuterat tidigare. Dessa inbegriper en större spatial dimension än andra kultur-

arv som monument och konstnärliga hantverk. Det som utgör denna spatiala di-

mension är naturen – en natur som vi brukar och omformar. Således handlar det 

om samtidiga kultur- och naturarv. Ändå gör vi åtskillnad mellan dessa båda typer 

av arv, påpekar Lowenthal. Ibland benämner han naturarv som miljöarv, då natur-

arv omfattar all världens ekosystem – mark, vatten, luft, växter, djur – som alla 

människor har ansvar att beskydda och bevara för kommande generationer. Han 

menar således att miljöarv är globala liksom lokala och att vårt globala ansvar 

över och beroende av att förvalta miljön väl gör dessa arv universella. Klimatför-

ändringar, främst global uppvärmning och havsnivåhöjning, hotar våra miljöarv 

och därmed de platser vi identifierar som våra hem; ur inte alltför långt tidsper-

spektiv hotar de hela mänsklighetens överlevnad. (Lowenthal, 2006: 79–80; 

Lowenthal, 2011: 134). Jag hävdar att det blir för relativistiskt att benämna luft 

som naturarv, således också kulturarv, så jag sträcker mig till slutsatsen att det är 

av allra högsta betydelse att varje människa värnar om miljön på bästa sätt utifrån 

ens egna förutsättningar såsom resurser av olika slag (ekonomiska, kunskapsmäss-

iga etcetera) – utifrån ens egen livsvärld. Avgörande för att detta ska fungera, är 

att medvetenheten och insikten om dessa problem finns på alla nivåer i samhället, 

varvid det handlar om en politisk fråga och i synnerhet en geopolitisk fråga där 

makt och kunskap hamnar i centrum. Utifrån detta, är det lämpligast att behålla 

endast kulturarvsbegreppet, då nästan all existens är färgad av kulturella uttryck. 

Kulturarv yttrar sig då i ting som är antingen naturliga i betydelsen biologiskt le-

vande eller icke-naturliga i betydelsen människotillverkade, där immaterialiten 

blir den avgörande aspekten för kulturarvsstatus – värden, identitet, känslor. 

Dessa skulle således kunna benämnas livsvärden. Lowenthal menar att vetenskap 

och känslor eller förnimmelser alltmer suddar ut gränserna mellan människor och 

andra livsformer och mellan levande och icke-levande ting. Lämningar från natu-

ren och kulturen är menade att förse oss med identitet och att vägleda oss – att 

genom sina mångfaldiga former skänka värden till våra liv (Lowenthal, 2006: 83–

84). Bosse Sundin ställer sig frågan hur det är möjligt för naturen att bevaras som 

arv utan att neka den kontinuerliga omvandlingen av landskapet och människans 

påverkan (Sundin, 2006: 17). 
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Den stora åtskillnaden mellan natur- och kulturarv grundar sig enligt 

Lowenthal i hur vi (jag tolkar det som västerlänningar) ser på och hanterar respek-

tive arv. Naturen upphöjs enligt två temporalt motsatta ståndpunkter – att den fö-

regår historien och är en del av nutiden. Detta förklarar vår fäbless för den vilda 

naturen; denna existerar både i det urgamla och i det omedelbara, i det primitiva 

och i det vardagligt bekanta. Å andra sidan lockas vi av historiens mystik – dess 

spår och mänskliga kvarlevor och vad dessa möjligen kan berätta för oss. Vi kan 

identifiera oss med och känna empati för våra föregångare, men vi har svårt att 

försätta oss i total harmoni med naturen och låta oss förenas med icke-mänskliga 

liv till skillnad från hur vissa stamfolk betraktar verkligheten. I detta avseende ser 

vi naturen som väsensskilt och distinktionen mellan natur- och kulturarv vilar i 

skilda former av samhörighet (Lowenthal, 2006: 84).   

En annan distinktion mellan de båda formerna av arv kan göras med avseende 

på den lokala omsorgen om deras respektive bevarande, där naturarvsvården får 

ge vika för det större engagemang som finns kring kulturarvsbevarande. Naturarv 

beaktas främst av externa grupper medan kulturarv berör hela nationer 

(Lowenthal, 2006: 84).  Olwig menar att kulturarvens natur till stor del är nation-

ell, men att naturarv som en kulturell yttring befinner sig på en lokal nivå (Olwig, 

2006: 4). Denna skilda lokala omsorg kan förklaras utifrån Lowenthals uppfatt-

ning om att de olika formerna av arv skyddas av olika anledningar. Även om kul-

turarv genererar turism och därmed pengar, skyddas de också av andra skäl – este-

tiska, känslomässiga och andliga. Naturvård å andra sidan har sin grund i möjlig-

heten till ekonomisk och ekologisk profit (Lowenthal, 2006: 85).  När naturen är 

förbrukad, återstår endast kulturarven att legitimera sin identitet och sina värden 

med. 

Synen på mänsklig inblandning skiljer sig åt bland kultur- och naturentusias-

ter. För de förra anses den normal och nödvändig och för de senare motbjudande, 

men likaså oundviklig och i hög grad nödvändig. Den är mer öppen i första fallet 

och maskerad i det andra, inlindad i en tvungen inbillning om att det måste ha 

med naturliga processer att göra (Lowenthal, 2006: 87). Med detta sagt, ska vi 

härnäst se hur kulturarv respektive naturarv kan kontextualiseras inom ramen för 

ett egenbedrivet fältarbete.  

Kulturarv och naturarv i praktiken 

Denna del som behandlar mitt fältarbete tjänar som ett belysande exempel på för-

hållandet mellan natur- och kulturarv och på den allmänna problematiken och 

komplexiteten kring fasta begrepp eller objektiva benämningar. Detta kommer att 

styrkas genom visuell metodik i form av bilder. Min fältobservation avser Dajti-

bergets nationalpark (albanska: Parku Kombëtar i Malit të Dajtit), 26 kilometer 

öster om Albaniens huvudstad Tirana, den trettionde juni 2013. Denna inleddes 
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med att jag, efter att ha tagit linbanevagn upp till foten av detta berg vars högsta 

topp når 1613 meter, gick runt och utforskade det omedelbara området runt linba-

nestationen som är inhyst i ett komplex med restaurang, hotell och några butiker. 

Åt ena hållet möttes jag av två iögonenfallande bergstoppar och åt motsatt håll 

fanns en utsiktplats med panoramavy utöver Tirana och omgivande landskap. Jag 

började gå i riktning mot berget kantad av ett fåtal stånd med folk som sålde sou-

venirer och delade ut reklam för turister, på ett stort öppet fält där det också på-

gick hästridning på båda sidor om mig. Jag slogs av att det nästan inte var något 

folk på denna potentiellt massturistiska plats. Vid den omedelbara foten av berget 

fanns ett nedgånget hotell, omgärdat av ett en gång i tiden fint staket, med stor 

vildvuxen trädgård och en folktom uteservering (Bild 1.) Av skylten på bilden att 

döma, behövde byggnadens funktion förtydligas i efterhand. I trädgården fanns ett 

flertal av de över 700 000 bunkrar (varav en syns på bilden) som Enver Hoxha, 

den forna kommunistiska diktatorn, lät bygga under perioden 1950 fram till sin 

död 1985 – paranoja förtäckt i cement och järn (Howden, [2014-03-19]). Dessa, 

som för många idag, skulle kunna tjäna som materialiseringar av ett svunnet för-

tryck, förblev mer isolerade än den isolering de hade kunnat skildra på grund av 

bristen på folk. Dessa verkliga kulturella arv förblev potentiella ”kulturarv”.  

Bild 1. Hotellet och den ”bunker serade” träd ården. 

Foto: Författaren. 
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Det skulle finnas en vandringsled upp till toppen av berget men det fanns ingen 

information på något, för mig, förståeligt språk att tillgå om denna eller om nat-

ionalparken i övrigt, bortsett från några, av naturens krafter påverkade, kartor som 

inte längre skildrade verkligheten. Jag undrade om de starkt fuktskadade och av 

tiden präglade informationstavlorna på albanska var till någon hjälp ens för al-

bansktalande människor. I en butik vid linebanestationen hade jag införskaffat en 

”karta” över vandringsleden, men i egenskap av att bara utgöras av en ritning över 

berget i miniatyr med en röd linje som i stort sett följde bergets konturer, funge-

rade den bättre som en karta över absurditet. Konfunderad över detta, bestämde 

jag mig att söka en väg upp bakom ett massivt gult komplex till byggnad, de-

monstrativt präglat av en kommunistisk era (Bild 2.) Med dess fönster utan glas 

och endast betong som innehåll uttryckte den en stor övergivenhet, fram till dess 

att jag såg en grupp människor bära saker och interagera som om de var i färd 

med att flytta in där. Tvätten som hängde på en lina intill byggnaden, vittnade om 

att de redan hade acklimatiserat sig till viss del. 

Bild 2. Den ”över  vna” by  naden.  

Foto: Författaren. 

 Hela området vid foten av berget vittnade om en dröm om turism som aldrig gick 

i uppfyllelse. Det lämnade kvar outtalade kulturarv inom en uttalad, men icke be-

aktad, kulturmiljö. Nej, det var en folktom nationalpark. Handlade det då om 
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naturarv, eller bara natur, kanske både natur och kultur, som landskap eller miljö? 

Kan jag möjligtvis ha kommit till enbart en dåligt underhållen nationalpark belä-

gen på en ouppmärksammad plats av samtidiga kulturarv i förfall, eller med andra 

ord, kulturella yttringar i form av materiella enheter? Entropiska processer, som 

DeSilvey (2006) talar om (se s. 50), skulle kunna uppväcka ytterligare dimension-

er av förnimmelser till präglandet av detta landskap. Dessa byggnader, såsom icke 

officiella kulturarv i sig, berättade mer om Albanien än vad nationalparken, såsom 

officiellt kultur(natur-)arv, syftade eller syftar till. Det skapas en paradox där fe-

nomen blir till ärvda ”icke-kulturarv”. De äger egenskapen av att vara kulturarv i 

betydelsen att de är framkomna genom mänsklig aktivitet, kvarlämnade och över-

förda till nästkommande människor att låta sina medvetandeströmmar riktas åt, 

men är inte officiellt benämnda som sådana. Problematiken ligger därmed i be-

grepps godtyckliga karaktär. Den ligger i själva idén att etikettera fenomen såsom 

”kulturarv” när de kan ”vara” något annat eller att inte förse dem med kulturarvs-

etiketter när de skulle kunna vara lämpliga men inte nödvändiga. Detta uppbygger 

begrepps godtycklighet. Precis som i fallet med intervjuerna, handlar det här om 

begreppskomplexiteter i form av begrepps överlappande karaktär. Kulturarvens 

ambivalenta natur, som Aronsson (2013) talar om (s. 63), av att glida in i det mer 

etablerade kulturbegreppet, är även här påtaglig. Det är svårt att säga vad som är 

på denna plats, men enkelt att säga vad som känns som att det är.  Jag kan också 

konstatera att jag har försett platsen och dess innehåll med dissonans, även om 

denna möjligtvis bara råder mellan mig och ”något annat”.  

Jag begav mig in i skogen på väg upp mot toppen av berget. Det var vägar 

som slingrade sig mellan tätt växta och mycket höga träd. Traditionell albansk 

musik kunde anas från linbanestationen. Vägarna var breda, leriga och försedda 

med tydliga spår efter någon typ av fordon. Jag visste inte riktigt hur jag skulle gå, 

men jag skulle inte ha gått åt höger. Eftersom jag befann mig i en nationalpark, 

blev jag överrumplad när en beväpnat soldat meddelade mig att jag också höll på 

att beträda en militärzon. Jag vände och gick åt andra hållet.  

Efter ungefär två timmar hade jag hamnat mellan de två högsta topparna. In-

nan jag skulle nå den vänstra toppen av dessa, valde jag att utforska området 

framför mig eftersom växtligheten där skiftade i något som kändes bekant. Sko-

gen utbyttes mot ängsmark för en stund, för att snart återgå till skog igen. Förutom 

regnet som hängde i luften, hängde nu även en speciell känsla över mig – en för-

nimmelse av det förgångna. Där fanns en bred och djup grop och vita stenar i 

formationer. Jag utforskade detta en liten stund för att sedan fortsätta in i en tänkt 

skog, men träden försvann och allt öppnade upp sig som i en påkostad film. 

Drömskt oförutsett uppenbarade sig den vackraste, djupaste och mest dimension-

erade vy jag någonsin sett, målad i surrealismens färger (Bild 3.) Vid detta ögon-

blick kunde irrelevansen av och ointresset för vetenskapliga begrepp och definit-

ioner inte bli större.  Låt säga att det handlade om kulturarvs natur och naturarvs 
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kultur i total visuell harmoni. Jag kunde betrakta vyn såsom en typifierad kon-

struktion och placera in den under typen landskap i enlighet med tidigare erfaren-

heter, men valde istället att förse den med individuella drag. Genom insupandet av 

dess estetik är den nu och för evigt intentionaliserad i mitt minne där den verkar i 

egenskap av ett livsvärde.  

Bild 3. Livsvärde. 

Foto: Författaren. 
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Slutdiskussion  

Kulturarvsbegreppet har visat sig vara ytterst komplext och mångbottnat, men har 

samtidigt varit en förutsättning för möjligheten till en kritisk undersökning av det.  

Denna undersökning tar sitt avstamp i en etymologisk och semantisk analys av 

kulturarvsbegreppet. Med målet att berika kulturarvsdiskursen genom att tillföra 

den fler aspekter att kunna resonera kring, är det en bra utgångspunkt att analysera 

vad kulturarvsbegreppet rent språkligt faktiskt betyder.  

Även om kulturarvsbegreppet är en förhållandevis ny sammansättning både i 

språklig mening och som idé, kan dess två olika led, ”kultur” och ”arv”, spåras 

tillbaka till mellan 3500–7000 år före vår tideräkning. Om vi betraktar kultur idag 

som inbegripande processer, är det slående att ordet härstammar från protoindoeu-

ropeiskans *k
w
el- ”att röra (sig, förflytta; vända (om), rotera”, som ligger till 

grund för svenskans hjul (s. 32–33). ”Ordet ”arv” bottnar i PIE *orbho-/h3orbh- 

med den främsta betydelsen ”föräldralös/föräldralöst barn” och ”heritage” går 

tillbaka till PIE *  he ”att vara tom, efterlämna” (s. 33–34). I båda dessa ur-

sprungsbetydelser inbegrips något som är efterlämnat och ett slags tomhet där-

med. Kopplingen till ”arv” finner vi just i att det är arvet som upptar det efterläm-

nade. Den semantiska kontinuiteten är trots det långa tidsförloppet påtaglig för 

både ”kultur” och ”arv”. När det kommer till sammansättningen ”kulturarv” hän-

der däremot något. Begreppet släpps löst och fångas upp av komplexiteter och 

ambiguiteter. Det ställer sig på harmonins våg men väger över och ljudet av dess 

enhetliga tolkning börjar klinga illa och förleder det till dissonans. Frågan är om 

vi har någon användning för detta disharmoniska och missljudande begrepp, om 

vi kan börja spela på det igen eller om vi ska söka efter andra instrument som kan 

förklara ordningen och betydelsen av världens ting och fenomen. Denna fråga 

utgör också centralt och övergripande fokus i denna uppsats.  

Vår intersubjektiva livsvärld är förangiven genom våra föregångares upple-

velser och tolkningar av den. Deras uppfattningar har gått i arv och inkorporerats i 

våra medvetanden där de uppbygger vår förhandskunskap om vardagslivets värld. 

Detta förklarar varför vi fortfarande har ojämställda könsförhållanden i vårt sam-

hälle och så även kring vår syn på kulturarv (s. 36). Det patriarkala systemet utgör 

bisarrt nog en typifierad konstruktion som hjälper oss att identifiera vår omvärld 

och interagera med varandra. Det är samtidigt vår intersubjektiva kulturella värld 

som, genom den naturliga inställningen att världen också förändras i takt med att 
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våra liv gör det (s. 16), också gjort att vi på flera delar av vår jord kommit när-

mare ett jämställt samhälle. Utifrån våra egna tidigare upplevelser, bildar vi oss en 

uppfattning om typiska karaktärsdrag för en man och en kvinna, men vi kan likväl 

påverka denna syn genom subjektiva handlingar och därigenom förse dessa med 

individuella drag (s. 17) oavsett kön. Då vårt samhälle i mer eller mindre grad 

präglas av kvinnoförtryck och patriarkala maktstrukturer, skulle till och med de 

drag som kännetecknar en människa kunna anses som individuella. Om vi ser till 

materiella kulturarv idag, skulle man kunna tro att kvinnor varken existerade förr 

eller existerar idag. Monument reser sig över historiska krigsmän med eventuella 

kvinnor sittandes bredvid endast som bihang, falliska formationer sträcker sig upp 

mot skyn vart än vi går och museers utställningsmontrar skildrar en historisk pe-

riod med, kan tyckas, endast män. Inte heller upprättar vi särskilt många nya mo-

nument över kvinnor idag. Om vi ser dessa materiella enheter som symboler för 

vår historia, är deras uppgift som kulturarv att förmedla ett narrativ om ett förflu-

tet patriarkat som vi idag ska motarbeta och som inkluderar ett större uppmärk-

sammande av kvinnor i det offentliga rummet. Som redogjort för, är kulturarvens 

roll att bruka historien för samtida behov och en samtida relevans (s. 56). Om inte 

historien kan omsättas till en nutida kontext, riskerar vi att föra med oss precis 

samma illaklingande arv och därmed samma samhällsstrukturer. I dessa mål är det 

också möjligt att fabricera, eftersom det är narrativet som är fokus (s. 57). Jag 

nämnde nyss det symboliska i materialiteten och det är just vad det handlar om. 

Det är inte så mycket betongen, stenen eller valfritt material i sig, utan det handlar 

om vad materialiteten bär på och förmedlar för värden och betydelser och vilka 

tankar och minnen den uppväcker. Det är således samtidiga element av materiali-

tet och immaterialitet som konstituerar kulturarv. För den som låter sitt med-

vetande rikta uppmärksamhet åt dessa nämnda objekt, kommer intentionaliteten 

av våra förnimmelser vara att betrakta dem som maktsymboler och speglingar av 

ett patriarkalt tolkningsföreträtt urval. Om kulturarvsbegreppets associationer och 

konnotationer rör sig kring ojämställdhet, är det av stor betydelse att det också 

utreds och ifrågasätts.  

Det är således snarare dessa processer av medvetandeströmmar genom en 

kombination av materialitet och immaterialitet som konstituerar kulturarv. Dessa 

manifesteras också i vår omedelbara omgivning i interaktion med människor – 

genom landskap och miljöer – och skapar kulturella processer som nästa generat-

ion tar vid (s. 37). Det stora problemet när det kommer till kulturella arv eller kul-

turell hereditet är dock att det sällan råder konsensus om vilka dessa är och vad de 

representerar. Konflikten mellan det tolkningsföreträde som uppbyggs inom Aut-

horized Heritage Discourse (AHD) (”diskursen om auktoriserade kulturarv”) och 

alternativa subjektiva eller intersubjektiva livsvärden, skapar dissonanta kulturarv 

Kulturarven intar en skepnad av politiserade och omstridda fenomen (s. 38–40, 

46). Tolkningsföreträdet är ett diskursivt element som upprätthålls genom go-
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vernmentalitet (s. 46). Kulturarvsbegreppet kan således kritiseras ur den aspekten 

att det syftar till påtvingade uppfattningar om fenomen som den enskilde indivi-

den inte överensstämmer i på grund av exempelvis politiska, historiska och ideo-

logiska anledningar. Kulturarv behöver inte heller utgöra den enskildes livsvär-

den, eftersom människan inte har sin fullständighet i det att överföra arv utan styrs 

av intentionaliteten i sina medvetandeakter och i hög grad kan bestämma själv vad 

som berikar dennes liv. Livsvärden blir således bara en utav alla de element som 

kan konstituera kulturarv. Frågan blir vad ett visst kulturarv i sin vedertagna me-

ning syftar till eller vad det utgör arv av, om subjektet eller intersubjektet antingen 

inte bekänner det som ett arv eller bekänner det som ett arv men har skilda upp-

fattningar från AHD om dess värden. Det skapas en paradox i form av ”icke-ärvda 

kulturarv” (s. 49). Det kan också uppstå situationer där livsvärden senare tolkas 

som kulturarv genom AHD. Betänk exempelvis en bondes åker, som för denne 

bör tjäna som livsvärde i form av att den både är levebröd och att det kanske finns 

känslomässiga kopplingar. I ett senare skede visar det sig att det finns järnålders-

fynd på området som gör att AHD tolkar det som en kulturmiljö. I en sådan här 

situation, finns det inget rent objektivt som talar för att kulturmiljön har större 

värden än bondens åker som livsvärde. Ett tredje alternativ kan vara, som vi sett i 

mina fältobservationer, att det skapas ”ärvda icke-kulturarv” (s. 71), det vill säga 

fenomen som faktiskt är kulturellt ärvda men inte utnämnda som kulturarv såsom 

exempelvis de ouppmärksammade bunkrarna och byggnaderna i Dajti-bergets 

nationalpark. 

Kulturarv uppkomna genom AHD såsom till exempel de världsarv som är 

tolkningsföreträdda av Unesco, riskerar att typifieras till den grad att de inskrän-

ker oss i vårt sökande efter livsvärden.  Auktoritära krafter kan påverka oss i våra 

subjektiva val av kulturarv, vilket leder till att dessa auktoriserade kulturarv upp-

rätthåller värden som nödvändigtvis inte är inneboende i dem som fenomen.  

Världsarv eller andra officiella kulturarv utgör en selektion av fenomen som be-

traktas ha unika och/eller universella värden (s. 47). De är många gånger också 

välbesökta av turister, men frågan är vad som ligger bakom deras anseende – kul-

turarvsutnämningen eller sevärdigheten i sig. På grund av det faktum att det inte 

flockas med folk till icke kulturarvsutnämnda vardagliga fenomen, om än möj-

ligtvis lika estetiskt tilltalande eller annat, kan man ana att turistiska och kommer-

siella värden inte är helt ovidkommande i utnämningen av kulturarv (s. 38). När 

fenomen utnämns som officiella kulturarv för kommersiella ändamål, trots lokal-

befolkningars ovilja till detta av känslomässiga skäl, kan man också fråga sig vart 

bevarandet och omsorgen av de sociokulturella värdena tog vägen, dessa som kan 

tyckas vara underförstådda i konceptet att föra kulturella uttryck vidare som arv. 

Tolkningsföreträde talar emot Schützs idé om tolkade fakta (s. 23), men likväl 

också demokratiska värden. Om kulturarv handlar om att föra vidare kulturella 

fenomen som arv, ska demokrati då inte anses som en produkt uppkommen ur 
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mänsklig aktivitet? Om kulturarv inom ramen för AHD kan associeras med ode-

mokratiska ståndpunkter och ignorans av lokalsamhällens, urbefolkningars och 

enskilda individers alternativa tolkningar, uppfattningar och rättigheter, är då kul-

turarvsbegreppet ett sunt begrepp? Sammantaget uppbygger idén om kulturarvens 

dissonans en viktig aspekt ur vilken kulturarvsbegreppet kan ifrågasättas och sam-

tidigt också en viktig anledning till att det bör utredas.  

Unesco:s idé om kulturarvs universella och rakt igenom positiva och obestrid-

liga värden i en lika konfliktfri värld kan betraktas som ett diskursivt språkbruk. 

Genom styrandets konst tystas utomdiskursiva röster ner för att de bryter mot de 

foucauldianska arkivens ”sägbarhet” (s. 49–50). Just det faktum att det funnits 

något att tysta ner – alternativa motstridiga tolkningar, livsvärden – motbevisar 

kulturarvens påstådda universalitet. Det som undanröjs är med andra ord icke-

universella uppfattningar om kulturarv. Idén om universalitet anses av många 

forskare vara förankrad i en västerländsk kontext. Den vittnar om stark objektiv-

ism i vilken det inte finns utrymme för livsvärden såsom suggestivt historieberät-

tande och ”förnimbara sanningar” om människors transformering till djur (s. 47–

48). Inom AHD råder med andra ord inskränkthet, homogenisering och ignorans 

av det faktum att världen består av olika kulturer och olika människor med olika 

intressen och likväl att livsvärlden består av olika sociala verkligheter inom skilda 

grader av spatial och temporal omedelbarhet, det vill säga omvärlden, medvärl-

den, förvärlden och eftervärlden. Världen består också av möten mellan olika 

livsvärldar och det går aldrig på förhand veta vilka hybriditeter som uppstår när en 

tradition och livserfarenhet krockar eller harmonierar med en annan (s. 17, 47–48, 

52–53). Därmed präglas hegemonin också av en övertro på att kunna kontrollera 

alla människors medvetandströmmar, de som råder nu och de som ska komma att 

uppstå. Med anledning av denna inskränkthet och denna governmentalitetsmodell, 

är det också viktigt att ifrågasätta kulturarvsbegreppet och detta kan göras genom 

ökad transparens och kritisk reflektion inom kulturarvskontexten där alternativa 

tolkningar från utomdiskursiva aktörer uppmärksammas, förhandlas och kompro-

missas om (s. 51). Jag tror att sökandet efter autentiska värden måste ske via män-

niskors förnimmelser såsom egenuppfattat betydelsefulla och genom intentional-

iteterna av deras medvetandeströmmar och inte genom hegemoniska strukturer. 

Utgången av detta sökande konstitueras i livsvärden (s. 39–40). Instrumentet är 

inte makt utan lyhördhet och respekt. Om det handlar om att föra kulturella arv 

vidare, måste social integration vara en del av detta arbete, eftersom det är männi-

skor som förvaltar kulturen. Inbegripet i detta är också vikten av att träda ut ur 

diskurser för att kunna riva de hermeneutiska diskursiva barriärerna och se saker 

som den diskursiva blindheten mörkar. Vi har sett exempel på hur detta kan gå till 

och både det tolkande förhållningssättet och uppbyggelsen (s. 50–51) handlar om 

att försätta sig i en situation som avviker från det dagliga beteendet. Genom att 

träda ut ur de typifierade kontexter som vanligtvis identifierar vår omgivning och 
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vårt sätt att handla, kan vi se saker som annars vore osynliga. Vi har möjligheten 

att förnimma bortom begreppen. Nedbrytnings- och förruttnelseprocesser kan 

spontant uppfattas som rent naturliga och biologiska sådana, men om vi empiriskt 

undersöker dessa är det möjligt att förnimma även kulturella fenomen eller kultur-

arvsfenomen å ena sidan och livsvärden å andra. Genom djurs eller ”andra-än-

mänskliga aktörers” beteenden att till exempel på ett visst sätt förtära ett papper, 

kan uppväcka associationer och minnen hos oss och förmedla en annan sorts kun-

skap som kan berika våra liv. De kan skapa ”entropiska kulturarv” (s. 50) som blir 

ytterligare en dimension till kulturarvsbegreppets komplexitet och till berikandet 

av den kulturarvsvetenskapliga disciplinen. Inom uppbyggelseprocesser handlar 

det om att betrakta våra bekanta miljöer som om de inte vore bekanta. Dessa in-

kluderar både spatiala och temporala aspekter. Vi kan förflytta oss mellan samti-

diga kulturer men också mellan olika historiska perioder. Till det senare kan dras 

paralleller till Schütz olika sociala världar. Det mesta är möjligt i målet att upp-

bygga vårt intellekt.  

Kulturarvsbegreppets komplexitet, som jag nyss nämnde, utgör just en anled-

ning till varför begreppet är viktigt att studera. Denna komplexitet utgör samtidigt 

också en aspekt ur vilket kulturarvsbegreppet kan ifrågasättas, eftersom ett be-

grepps alltför mångtydiga karaktär tar udden av dess semantiska kärna. Det för-

skjuts till fler kontexter, i vilka det är möjligt för andra begrepp att vara mer lämp-

liga. Egentligen handlar det om kulturarvsdiskursens övergripande begreppskom-

plexitet och denna kan också kopplas an till dissonansen. Individer bör ha rätten 

att tolka fenomen som de vill och förse dem med de värden de själva vill och detta 

inkluderar likväl en frihet i bruket av begrepp eller, om man vill, icke-bruket av 

begrepp. De har rätten till sina egna livsvärden, som inte nödvändigtvis är kultur-

arv. Begreppskomplexitet uppstår på grund av att det just finns en problematik 

med begrepp i sig. Det skapas konflikter när ”kulturarv” i sin vedertagna mening 

inte är kulturarv för den enskilde individen och vice versa. Som vi har sett i den 

nya kulturmiljölagen och dess föranledda proposition samt andra relaterade do-

kument, verkar det inte heller i dessa finnas ett stringent begreppsbruk. Tanken är 

att lagen ska följa de nationella kulturpolitiska målen i vilka belyses betydelsen av 

ett levande kulturarv, men när ”kulturarv” sedan knappt nämns i lagen finns an-

ledning att bli konfunderad (s. 44). Kulturmiljölagen berör minnen av olika slag - 

fornminnen såsom fornlämningar och fornfynd samt byggnadsminnen och kyrk-

liga minnen. Om den handlar om minnen, kan man fråga sig varför namnet ”kul-

turminneslagen” ersattes (s. 45). När inte ens en så officiell författning såsom en 

lag har substans när det kommer till begreppsbruk, bestyrker det komplexiteten 

och problematiken med begrepp överlag. Godtyckligheten kring begrepps verk-

liga konstitution verkar därmed vara lika påtaglig i lagstiftande dokument såsom 

hos vardagslivets människor och i den yttre världens miljöer och ting. Vi lever i 

och med begreppen. Vi lever till och med före begreppen och därför uppstår am-
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biguiteter och ambivalens när vi får frågan om deras innebörd, såsom hos inter-

vjupersonerna (s. 61, 63), eller när en nationalpark ”ställer” samma fråga. Inne-

börden tycks nämligen redan självklar i en förhandsgiven värld. Det behöver inte 

vara våra uppfattningar i sig som är godtyckliga, utan de speglar bara den innebo-

ende godtyckligheten i begreppens karaktär. Intervjusvarens mångtydiga tolk-

ningar beror på att begreppen just är och får vara tolkbara. När jag frågar en inter-

vjuperson om dennes associationer till exempelvis kulturarvsbegreppet eller när 

jag går på en ontologisk bergsvandring, upphör dennes och min vardagsvärld för 

en stund. Man tvingas till reflektion och det är då det är möjligt att finna saker. 

Man träffas av insikten att det inte var så lätt, som man kanske skulle ha trott, att 

definiera det som betraktas. Det kan också handla om retoriska och språkliga 

aspekter som begränsar ens uttryckssätt. Vad det verkligen är, blir en betydligt 

svårare fråga än vad man känner att det är. Vad det faktiskt är, blir också ointres-

sant i den stund man förser något med individuella drag. Den vy jag träffades av 

under mina fältobservationer, som jag har beskrivit (se s. 71 och Bild 3., s. 72), 

var möjligtvis olika grader av kulturarvsnatur och naturarvskultur, men ännu vik-

tigare var att intentionaliteten frambringade ett livsvärde som ännu finns i ”land-

skapet” som materiell enhet, i dess spatiala kontext (mellan landskapet och mig) 

samt i mig och i mitt minne. Här ser vi också att det som det möjligtvis var, är 

ambivalent och godtyckligt i sig, eftersom det är problematiskt med fasta begrepp. 

När kulturarv enligt intervjusvaren i hög grad associeras med det förgångna (se 

Tabell 1., s. 60 och beskrivning, s. 60–61), fast de i vedertagen mening nödvän-

digtvis inte hör dit, och när kulturarv likväl kan innefatta naturarv eller landskap 

eller miljö (s. 37, 44–45, 66–67), vittnar detta om kulturarvsbegreppets instabila 

status. Likaså i kulturmiljölagen finns en påtaglig association till historia, då det 

talas om kulturhistoriska eller historiska värden (s. 57). Bruket av dessa termer 

kan uppfattas som oreflekterat eftersom de inbegriper semantiska oklarheter och 

en godtycklighet i vad som utgör kultur och kulturarv och deras förhållande till 

historia. Att det dessutom talas om värden på ett objektivt sätt, leder oss in på frå-

gan om tolkningsföreträde i enlighet med AHD, vilket ökar på denna begrepps-

komplexitet än mer.  

Den ene intervjupersonen ser ”identitet” som ett kulturellt fenomen och den 

andre betraktar det som ett kulturarv. Däremot associerar ingen det till ”minne” 

eller närliggande begrepp, vilket är mycket vanligt inom den rådande kulturarvs-

diskursen (s. 37, 64). Därmed går det inte att utesluta att kulturarvens koppling till 

minne eller associationen mellan identitet och minne många gånger handlar om ett 

rent akademiskt resonemang som inte har någon förankring i vardagslivet. Om så 

är fallet, ger detta ytterligare en anledning till att konfunderas över varför kultur-

miljölagen så bestämt berör minnen av olika slag. Det verkar överlag finnas en 

diskrepans i uppfattningarna om kulturarv, mellan akademin å ena sidan och, 

grovt sagt, övriga sociala sektorer å andra sidan, inklusive det vardagliga livet. 
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Intervjupersonernas svar uppvisar att kulturarv i betydligt högre grad än kultur 

associeras med endast materiella element (se ”Tabell 1” och beskrivning, s. 60), 

vilket till stor del beror på att de uppfattas som mer historiskt förankrade. Det kan 

också finnas ett samband med AHD:s idé om kulturarvs ”bundenhet”, som konsti-

tueras i tydligt avgränsade materiella strukturer (s. 46). Denna idé kan då upp-

bygga en starkare typifiering än den uppfattning om kulturarvens starka immateri-

ella dimension som är vedertagen inom forskarvärlden. Någonstans häremellan 

hamnar lagtexter och andra officiella skrivelser.  

Genom ett begrepps till synes försvagade status, öppnas möjligheter till en re-

videring av det och för intentionaliteter och livsvärden att få ökat inflytande. 

Dessutom bestyrker den historiska redogörelsen över kulturarvsbegreppet och 

dess relaterade begrepp den komplexitet som råder, då vi har sett att bruket av 

begrepp och benämningar skiftar med tidens gång och kan knytas an till samhälle-

liga förändringar, kulturella såsom politiska (s. 40–41). Vidare förändras kulturar-

ven i sig; vad som utgör kulturarv och deras värden revideras också regelbundet i 

enlighet med skiftande trender. Deras föränderlighet bekräftar att de inte är oför-

änderliga och med den naturliga inställningen kan de därmed inte existera som 

obestridliga fakticiteter. De var uppenbarligen inte kulturarv från början, utan 

endast påtänkta kulturarv som tappade sin ärftlighet på vägen.  

Klyftan mellan objektivitet och subjektivitet är möjlig att överbrygga genom 

intersubjektivitet, genom det kollektivt subjektiva, men denna kan endast skapa 

generaliseringar som kan uppfattas som eller verkar vara fakticiteter. De generella 

dragen kan typifieras, men även som typifierade konstruktioner är de aldrig objek-

tiva eftersom vi alltid kan inkorporera subjektiva livsvärden i dessa.  Jag nämnde i 

kapitlet som behandlar mina teoretiska utgångspunkter om kritiken mot fenome-

nologin och livsvärlden (se s. 17). Förutom att den grundar sig i en skepsis mot 

möjligheten att jämka samman subjektiva tolkningar med objektiv vetenskap, 

handlar denna kritik också om att livsvärlden genom att påstås vara förhandsgiven 

och därmed ”förteoretisk” eller förvetenskaplig även bör föregå fenomenologin. 

Jag menar att detta är en alltför relativistisk syn och att det fortfarande är möjligt 

att i så fall träda ut ur diskursen och genom en form av uppbyggelseprocess för-

sätta sig i en imaginär situation i vilken vetenskapen inte skulle existera. Om detta 

är vetenskap i sig, bör det främjas istället för att förringas eftersom målet likväl är 

att nå kunskap om världens fenomen. Om det krävs att inta en ståndpunkt och 

mentalitet av förvetenskaplig karaktär för att nå vetenskap, bör detta inte betraktas 

som ett problem utan snarare som ett tillvägagångssätt. Sedan är frågan om de 

som förespråkar den motsatta realistiska kunskapssynen kan rättfärdiga sin kritik 

genom en ignorans av människors subjektiva tankar och varseblivningar av ting. 

Jag menar att medvetandeakternas intentionalitet bör ses som en del av den yttre 

världens konstitution, eftersom våra tankar och livsvärden är fenomen som likväl 
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existerar. Den yttre världen är inte mer sann än den inre världen, utan det är sna-

rare en kombination av dessa som är den optimala sanningsvägen att vandra.  

Sammanfattningsvis, har mitt mål med denna uppsats varit att berika kultur-

arvsdiskursen genom att belysa kulturarvsbegreppet ur en rad viktiga aspekter. 

Genom att kritiskt reflektera över det ur en rad nya infallsvinklar, har det varit 

möjligt att kontextualisera det än mer. Detta är av avgörande betydelse för att 

skapa en transparens i begreppet och i diskursen. Ett oreflekterat bruk eller ett 

missbruk av kulturarvsbegreppet mörkar dess svagheter. Möjligtvis kommer kul-

turarv i sin vedertagna mening även i den närmaste framtiden att vara överallt 

eller ingenstans, vad det nu är någonstans, men det är viktigt att betona att denna 

situation för den skull inte behöver vara den enda möjliga eller den ideala. Jag har 

bidragit med konceptet livsvärden som ett alternativt begrepp och instrument. För 

att svara på den fråga jag ställde i inledningen av denna slutdiskussion beträffande 

kulturarvsbegreppets användbarhet, vill jag hävda att det naturligtvis fyller en stor 

funktion.  En kritisk undersökning av det, som denna uppsats syftar till, förutsätter 

att det också finns och ur detta perspektiv blir kulturarvsbegreppets komplexitet 

såsom en svaghet även dess styrka. Ifrågasättandet av kulturarvsbegreppet finner 

utrymme just i all den kunskap och i alla de kontexter som det frambringat. Det 

handlar snarare om att alternera begreppet än att ersätta det och det handlar om 

vikten av reflektion och klarvakenhet när det väl används. Medan kulturarv finns 

överallt och samtidigt ingenstans och är omstridda, finns livsvärden alltid i männi-

skans medvetande där de är oomstridda och enklare att bevara. 
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Sammanfattning 

Denna masteruppsats är en kritisk undersökning av kulturarvsbegreppet, baserad 

på en övergripande fenomenologisk teori med utgångpunkt i Alfred Schütz socio-

logiska vidareutveckling av Edmund Husserls begrepp ”livsvärlden”. Med stark 

betoning på de subjektiva och intersubjektiva aspekterna, har kulturarvsbegreppet 

kontextualiserats, analyserats och kritiserats ur en rad olika aspekter i syfte att 

berika kulturarvsdiskursen än mer. Målet var att undersöka vad som i vedertagen 

mening konstituerar kulturarv och kulturarvskontexter, varför det är viktigt att 

utreda kulturarvsbegreppet och ur vilka aspekter detta kan ifrågasättas. Vidare har 

undersökts om det är möjligt, och i så fall hur, att överbrygga klyftan mellan ob-

jektivitet och subjektivitet vad gäller kulturarvsbegreppets utformning och hur 

begreppet med sin mångfacetterade karaktär empiriskt kan undersökas.  

Tre forskningsmetoder har använts, där litteraturstudier inkluderar en etymo-

logisk och semantisk analys av kulturarvsbegreppet och en hermeneutisk analys 

av dels kulturarvsteoretiska texter, dels den nya kulturmiljölagen och tillhörande 

propositioner och skrivelser. Den andra metoden, kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer, berör människors spontana uppfattningar om begreppen ”kultur”, ”kul-

turarv” och ”immateriella kulturarv”. Slutligen har fältobservationer gjorts av 

Dajti-bergets nationalpark i Albanien. Dessa inkluderar dels visuell metodik i 

form av egentagna bilder, dels icke-visuella anteckningar. 

Den lingvistiska analysen, inkluderande ett genusperspektiv, visar att kultur-

arvsbegreppet kan ifrågasättas sett till dess patriarkala associationer. Denna upp-

sats finner att det centrala problemet med kulturarvsbegreppet är att det ryms 

inom en begreppskomplexitet som avser objektiva uppfattningar om fenomen, 

vilka skapar godtycklighet och ambivalens. Intervjuerna visar på stark koppling 

mellan kulturarv och historia, trots fastslagna distinktioner dem emellan. Fältob-

servationerna bestyrker denna komplexitet genom en redogörelse över förhållan-

det mellan kulturarv och naturarv. Kulturarv och deras värden, fastställs genom 

tolkningsföreträde och makt inom Authorized Heritage Discourse (AHD), vilken 

undanröjer alternativa uppfattningar om kulturarv. Därför betonas vikten av att 

träda ut ur diskurser och främja transparens och kritisk reflektion. Fenomen kan 

alltid tolkas subjektivt eller intersubjektivt, vilket leder till dissonanta och om-

stridda kulturarv. Häri ligger också utarbetningen av ett eget begrepp kallat “livs-

värden”, som avser alla fenomen som berikar en människas liv.   
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Bilagor 

Bilaga 1: sammanställning av intervjusvar 

Nedan följer en sammanställning av samtliga 72 intervjupersoners svar, inklusive 

de tecken som utgör data i ”Tabell 1” (se s. 60). Beskrivning av tabellen och in-

tervjumetodiken finns på s. 58–60. Se även metodredovisningen på s. 27–30. Sva-

ren 1–3 motsvarar intervjufrågorna som, i respektive ordning, berör kultur, kultur-

arv och immateriella kulturarv (se s. 58).  

 

Female, 22, student in archaeology, Poland 

1. Material culture.     M  

2. Not familiar with the concept.   Ö (?) 

3. Not familiar with the concept.   Ö (?) 

Female, 23, student in archaeology, Poland 

1. Language, history.    I-H  

2. Not familiar with the concept.    Ö (?) 

3. Not familiar with the concept.   Ö (?) 

Male, 38, PhD in economics, USA 

1. Collection of acceptable behaviours, the way people interact. I 

2. Stories, need to feel pride, physical objects, writings. M/I  

3. (See 1. and 2.).    X 

Female, 49, nurse, Germany 

1. People’s mentality.    I 

2. Influences of the countries, different regimes.   I  

3. (Missing data).    Ö (-) 

Male, 40, geographer, Scotland 

1. High culture, fine arts, doing things in a particular way, for example tea 

drinking.                     M/I 

2. History, architecture, art, uniqueness, folk music, cuisines, stories.    M/I-H 

3. The same (as for cultural heritage): like music, stories etcetera.          H 

Female, 40, doctor in biology, Turkey 

1.  I think of the culture lectures in primary school. Identity of people.    I  

2. The most important things that give people identity which generations 

maintain. Special clothes.                 M/I  

3. (See 1. and 2.).                 X 
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Male, 33, computer programmer, England 

1. Customs of people, interactions between people.  I  

2. Something valuable. Canons.    M/I 

3. (See 1. and 2.).    X 

Male, 25, student in politics, England  

1. People’s life, clothes, food, television.   M/I 

2. Historic outfits, stories, rural Albania.  M/I-H 

3. (See 1. and 2.).    X 

Female, 24, student in history, England. 

1. Music, art, how people live.    M/I 

2. The past, how people lived in the past.  I-H 

3. (See 1. and 2.).    H 

Female, 27, PhD. student in geography and ecology, Slovakia 

1. Traditions.                                I 

2. Maybe traditions, clothes, songs. Not so familiar with the concept.  M/I (?) 

3. (See 2.).              X (?) 

Female, 35, PhD student in geography and ecology, Slovakia 

1. History.              H 

2. Maybe traditions, clothes, songs. Not so familiar with the concept.  M/I (?) 

3. (See 2.).              X (?) 

Male, 58,  social worker, Austria 

1. Music, architecture, buildings, cultural evolution.            M/I 

2. (The interviewee did not really understand the concept of heritage so I 

mentioned  Unesco’s world heritage list; then I got the following answers): 

Gjirokastër in Albania, heritage site in Havanna. To save old things.  M-H (?) 

3. Don’t know the concept.            Ö (?) 

Male, 60,  golf instructor, Australia 

1. Art, opera, fine arts.                                                  M/I 

2. History.                                                  H 

3. (The interviewee did not really understand the concept of intangi-

ble/immaterial heritage so I mentioned for example stories and music; then I 

got the following answers): Doesn’t concern me if it’s not material.    X (?) 

Male, 64, lecturer in information technology at the university, France  

1. Transmission of values on an artistic level.            I  

2. What parents give their children = what a society give its people.    I  

3. Music, opera. Reasons for living.            X 

Female, 28, teacher in Finish for immigrants (take classes to museums), Finland      

Male, 31, consultant (travel a lot), Finland (Shared answers) 

1. I see culture in a positive notion. Something meaningful – the opposite to 

all the non-sense that surrounds you on a daily basis.  I 
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2. Controversial, for example that Germany-related discussions about leading 

culture continue to dominate how you should live. Something rich and mean-

ingful, how we live today. Can also hold you back, slow down developments 

and innovations.     I 

3. Stories, songs, common feeling of being for example Albanian, belonging 

to a nation.     X 

Male, 30, student in politics and economics, Italy 

1. Traced objects, clothes, habits, history, books, icons, religions.         M/I-H 

2. Not familiar about the concept.              Ö (?)    

3. Spiritual elements that belong to the past. Objects transmit things, for ex. 

Skanderbeg.               H 

Female, 30, master degree in English literature, USA 

1. Things that make people the same, things that identify people.         M/I  

2. Architecture, trade. Identity, history, physical and shared objects.    M/I-H   

3. Emotions.              X 

Female, 24, student in animal science/waitress, Australia       

1. Things that define a country.   M/I  

2. Architecture, trade.    M/I 

3. Relationships.    X 

Male, 42, library and museum worker, Ireland   

1. Heritage, national identity.   M/I 

2. Identity, history, physical objects, shared objects. M/I-H 

3. Song, dance.    X 

Male, 60+, engineer, England 

1. How people live.     I 

2. The history and how people lived in the past. Linked to a place which is af-

fected by climate and geography.    I-H 

3. (Missing data).    Ö (-) 

Male, 69, social worker, Scotland 

Female, 58, social worker, Scotland (Shared answers) 

1. History, production of languages, art, history of people. M/I-H  

2. The history of how things have developed.  I-H  

3. Religion, philosophy.   X 

Female, 30, air traffic controller, Sweden 

1. Paintings, elitistic people, old people, behaviours.       M/I 

2. Festivals, churches, religious buildings, traditions, rune stones.    M/I  

3. Traditions, festivals, behaviours.                            X 

Female, 30, waitress, Sweden 

1. Could be everything. Museums, food, traditions, opening ceremonies, min-

gles. You can feel different cultures when you travel. M/I 

2. Traditional costumes, traditions.   M/I  
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3. Traditions, festivals, behaviours, common history. H  

Female, 23, student in politics, Switzerland  

1. Traditions, art, dance, music, clothes, museums. M/I  

2. Something commonly recognized as belonging to a certain culture. More 

official, protected. Culture is more personal. Old buildings, stones, traditions, 

music, dance. Primary thought: objects.      M/I-H 

3. Like traditions.     X 

Male, 33, rugby player, New Zeeland 

1. Ambiguity, many things. Habits, language, traditions, stories, songs. Most 

historical things but could be contemporary.  I-H 

2. Things that have flowed from past until today.  M/I-H 

3. Language, consciousness, the way of thinking and feeling in a group of 

people or a religion. An idea that unites people.  X 

Female, 23, student in religions and social anthropology, England    

1. Identity on the whole: belonging, group belonging, history through time 

and space.        I-H 

2. Things that have been lost – trying to maintain them. Not part of everyday 

life.          M/I-H 

3. Old traditions, way of thinking, connections between things, connotations, 

beliefs as knowing.    H 

Male, 66, retired history scientist, Netherlands  

1. Human values. That people are real and not fake, identity. Albanians are 

friendly and real. Netherlands pretend to be friendly but are very racist, 

Greece too.     I 

2. Intermingled with “culture”. Identity, national identity, language. Albania 

is poor but proud.     I 

3. Don’t like material objects – they are not human. The word and the lan-

guage are the most important things. You should feel history.  H 

Male, 41, student in humanities, South Korea 

1. (The interviewee did not really capture the question. Talked about different 

cultures and countries, for example Turkey): Albania, mixture of Chris-

tian/orthodox/Islamic cultures – moving towards Central Europe like Serbia, 

Montenegro etcetera. In general: secularization = more freedom.    I  

2. Important. Identifying national character. A state is not creative without a 

background, history, past. Heritage is received material and spiritual things 

from ancestors in the past. Important for the Albanian identity. The museum 

presents sophisticatedly the Albanian heritage. It should invite all people, in-

troduce to children classes – big contribution.       M/I-H 

3. Spiritual heritage, harmony and balance between material and immaterial 

things. The way how ancestors have sustained the national character – stimu-

lating and should be taught.         H 
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Female, 57, midwife, Germany 

1. Language, traditions, recognition, experience, thoughts of being curious 

and interested, interest, interbeing, belonging to the mankind. I 

2. Belonging. Things that are familiar to you. Curiosity about unknown things 

– to have an idea of things but have to learn more. Capability of the culture, 

verbalizing. The culture as still able to provide the storytelling and oral tradi-

tions for future generations.   I 

3. Oral history which finds a form. Heritage of mankind. Spiritual dimension. 

This museum has special objects of the culture that express values. Different 

interpretations. Recognition of symbols.  H 

Male, 58, nature conservation manager, Scotland 

1. Art, society, growing things, history, identity.            M/I-H  

2. Inheritance, connections, social groups. Connection with the past.    I-H  

3. Identity, language, customs, beliefs.                               X 

Female, 22, student in health science, Germany 

1. Social life, language, music, traditions.  I 

2. Protection.    Ö 

3. Culture, traditions.    X 

Male, 24, student in health science, Germany 

1. Art, music, religion, literature, traditions.      M/I 

2. A nation’s selection of culture, protected by EU conventions.   Ö  

3. Culture, traditions.        X 

Male, 28, student in biology, Germany 

1. Opposite of nature.  I have a bad feeling of it because people are more than 

a culture.       M/I 

2. Don’t know so much about it, don’t care. History. H (?)  

3. I don’t understand the concept.   Ö (?)  

Male, 34, -, Germany 

1. Everything created by man. Opposite of nature.  M/I  

2.  Important and necessary to maintain to be able to show the history. 

Unesco, buildings, clothes.    M-H 

3. (The interviewee did not really understand the concept of intangi-

ble/immaterial heritage so he asked me; I explained that the concept concerns 

things that you cannot touch, and then I got the following answers): There is 

no immaterial heritage yet. Feeling and seeing.  X (?) 

Male, 56, mechanical engineer, Slovenia 

1. Way of living, ethnography, songs, art.                  M/I 

2. National dresses and songs, photographs, dance, old architecture.      M/I-H 

3. Same things as cultural heritage. Stories from generation to generation.    H 

Male, 22, PhD student in physics, Canada 

1. Day to day activities of people. The most common interactions.                I 
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2. I have not a good association with heritage. National history. Often the 

facts are false and misleading. (I asked the interviewee if heritage was only 

related to the past, and I got the following answers): I guess the past events in-

fluence the modern society.                      H 

3. Cultural attitude towards life. Stereotypes: people have pessimistic or opti-

mistic views in life. Element of development used through cultural heritage. H 

Female, 36, information clerk at the Youth Agency/degree in journalism and polit-

ical science, studies in anthropology), Sweden             

1. Anthropology, folk culture, the hidden things – systems of perceptions and 

norms.         I 

2. Museums, history, ancient remains.  M-H 

3. Primitive people, stories.   X 

Male, 36, degree in political science, Sweden 

1. Hard to come up with something.   Ö (?) 

2. Museums, old things.    M-H 

3. Songs, dance.    X 

Male, 30, bachelor in English, Iceland  

1. People, way of behaving.   I 

2. History. Accumulation of historic events.  H 

3. Literature, music.    X 

Male, 28, bachelor’s de ree  n journal sm, USA 

1. History, art, language.   M/I-H 

2. Probably the same things. Oral history, world tradition.  M/I-H 

3. Not that familiar, but maybe language, stories, songs.  X (?) 

Female, 26, bachelor’s de ree  n journal sm and pol t cal sc ence, USA     

1. History, language, tradition.                  I-H 

2. Preservation.                  Ö 

3. Not that familiar of the concept, but maybe language, stories, songs.    X (?) 

Female, 68, professor in biology, USA 

1. Type and quality of people’s life. Things they do for entertainment, aesthet-

ic things that separate cultures – dance, art, architecture.               M/I 

2. Art of the culture, not in use anymore: old costumes, instruments.        M-H  

3. Traditions from family to family, for example that women are allowed only 

in particular places. Historic behaviours, taboos.                   H 

Male, 48, journalist, Netherlands 

1. Discipline, local, art .                                                      M/I 

2. History, Unesco, Stonehenge.                  M-H 

3. USP = unique selling point: include many things. Tourism: how to sell.  X 

Female, 21, student in media and cultural science/Erasmus student in journalism 

in Greece, Germany 

1. Music, art, history, food.               M/I-H 
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2. Important. Specific archaeological sites, paintings. Special events in the 

past that have affected the life today and thus justify the importance.     M/I-H 

3. No clear difference between material and immaterial heritage – they over-

lap. You can’t touch them but they can touch you and you can feel them – 

stronger feeling.  Traditions, dance – the movement as materialized in the per-

son. H (starkt förenad med fråga 2 – bildar ett svåruppdelat narrativ) 

Male, 40, electric engineer/university teacher, Colombia      

1. Free representation of all things that you want to stay in time forever.   M/I 

2. Preservation, for example the amphitheatre in Durrës.                          M 

3. Space, atmosphere, people’s sufferings – you can see it on their clothes and 

on their expressions. Feelings.                  X 

Female, 33, doctor of medicine, Netherlands         

1. People, different countries, behaviour.  I 

2. A bit the same. Don’t know the difference. Same answers. I (?) 

3. Religions, thoughts.    X 

Female, 28, psychologist, Switzerland           

1. History, wealth, diversity.   I-H 

2. Roots, diversity, preservation.   M/I-H 

3. Art, feelings, music.    X 

Female, 63, retired manager at an advice agency, England 

1. Art, music, history.    M/I-H 

2. More about customs, architecture, everyday life. M/I  

3. The way people think, national character.  X 

Female, 25, dental hygienist, Netherlands  

1. Daily life of people.    I  

2. Traditions.    I 

3. Traditions, daily routines, music.   X 

Male, 29, economist, Netherlands (lives in Sweden)  

1. Art, travel, people.    M/I 

2. Traditions, monuments, old buildings.  M/I-H 

3. Traditions, daily routines, music.   X 

Male, 24, hotel receptionist, Sweden           

1. The practice of art, history, cultural heritage in a country.             M/I-H 

2. A country’s history, where we are today compared to the past and why we 

are doing particular things today. Cultural heritage interacts with people. I-H 

3. Theatre - the practice of things.                  X 

Female, 26, works with sports development, England       

1. Customs, traditional dresses, music, food. Culture changes over time.  M/I  

2. Older things – historical culture, architecture. The culture of the past, not 

happening now.                M/I-H 

3. Language, customs, unwritten stories.              X 
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Female, 27, student in business administration, Finland      

1. Habits, art, way of living.   M/I 

2. Architecture, religion, education.   M/I 

3. Habits, religion, language.   X 

Female, 26, student in business administration, Finland      

1. Food, architecture, art.   M/I 

2. The same as culture – culture formed by heritage.  M/I 

3. Religions.    X 

Female, 35, photographer/works in a prison, Norway           

1. Language, social interaction, traditions.  I 

2. Traditions that are transmitted.   I-H 

3. Traditions, storytelling.   X 

Male, 35, works for the Norwegian military, Norway 

1. Religion.    I 

2. Old buildings, preservation.   M-H 

3. Stories – primary sources.    H 

Male, 24, master student in psychology, Netherlands                       

1. People, anything made by people, something historical, behaviour.    M/I-H  

2. More specific. More about places: preserve cities, not people.            M 

3. The way people judge something, for example that there are different opin-

ions about the pyramid in Tirana. Loaded with meaning – pride, shame. X 

Female, 24, master degree in communication science, Netherlands      

1. People, shared history of habits, behaviour, shared demographic things. I-H 

2. Archaeological sites, old buildings. More about places: preserve cities, not 

people.                                         M-H 

3. The way people judge something, for ex. different opinions about the pyr-

amid in Tirana. Loaded with meaning – pride, shame.                           X 

Male, 30, works with public health at universities, England          

1. Traditions, rituals, art.               M/I 

2. Preservation of culture. Selective, who decide? Historical things they seek 

to keep alive – used to be a part of the culture but not anymore.             M/I-H 

3. Not heard the term, but maybe oral history, music.              H (?) 

Male, 30, works with public health at universities, England          

1. Joined history, art.                                   M/I-H 

2. Preservation of culture. Selective, who decide?  Historical things they seek 

to keep alive – used to be a part of the culture but not anymore. The tension 

between global and national/local heritage.              M/I-H 

3. Not heard the term, but maybe oral history, music.              H (?)  

Female, 36, lawyer, Greece                     

1. Ancient culture, civilization, history.               I-H 

2. Important. Should be safe-guarded. Different in every country.          M 
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3. Stories, language, myths, lullabies.                         X 

Female, 30, nurse, Finland 

Female, 29, student in health science, Finland (Shared answers) 

1. Don’t know.     Ö (?)  

2. Unesco, preservation.   Ö 

3. Habits, language.    X 

Female, 21, bachelor student in international business, Germany    

1. Culture is built out of religion, language.  I 

2. Don’t know. Old stuff, old stones.  M-H (?) 

3. Fairy tales, language.   X 

Female, 32, student in early childhood development, USA     

1. Clothing, food, people, language.   M/I 

2. Language, history, religion.   I-H 

3. Religion, language.    X 

Male, 73, retired worker in the paper industry, England 

1. Performing art, way of life, morals – can include music, religion, poetry. I 

2. More historical. Rules of life.                     I-H 

3. Morals, rules of life, why people behave in certain ways.                    X 

Male, 34, historian, Denmark                                             

1. Form of expression of a group of people, how they live and what they do 

and think is important.     I 

2. Important for people to define itself. National museums – to define its 

country. Define the people’s structure.    I 

3. Don’t know. Thoughts.                   X (?) 

Female, 33, music teacher, England                    

1. How people live. Artistic sides of life, relax, art subjects – music, dance.    I 

2. What has happened before and changed over time, and how much. Histori-

cal aspect.                   I-H 

3. Don’t know. Language, passed on orally, stories, myths.                      H (?) 

Male, 22, bachelor degree in international studies, USA                           

1. Language, nationality.                 I 

2. National history.                  H 

3. An idea of what belongs to a nation, fake or real idea.                X 

Male, 43, nurse, Germany 

1. Museum, mankind, art.                M/I  

2. Unesco, important, old.                M-H 

3. Not that familiar. Nothing to see – way of life, language.               X (?) 

 

 

 


