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Kultur~Natur
Introduktion till ACSIS konferens för kulturstudier 2009
Johan Fornäs
ACSIS och Tema Q (Kultur och samhälle), Linköpings universitet
fornas@acsis.liu.se
This is the slightly revised opening of the Swedish cultural studies conference
“Culture~Nature”, organised by the Advanced Cultural Studies Institute of Sweden (ACSIS) in Norrköping 15-17 June 2009. Johan Fornäs is Professor at the Department of Culture Studies (Tema Q) and Director of the ACSIS national centre
for interdisciplinary cultural research. The text gives a general background to the
topic and structure of this conference.
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ACSIS är ett centrum för kulturstudier här vid Linköpings universitet, med syftet att stärka
kulturforskningen genom nationellt och internationellt nätverkande mellan ämnesområden
och universitetsorter (www.acsis.liu.se). Det leds av en nationellt tillsatt styrelse med en ledamot från varje svenskt universitet, med ordföranden Dan Brändström som tidigare var chef för
Riksbankens Jubileumsfond och har en unik insikt i kulturforskningens villkor. En splitter ny
resurs är exempelvis vår vetenskapliga tidskrift Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research har just publicerat sina första tio artiklar, inklusive ett temablock om kulturens
och kulturforskningens nytta. Tidskriften utges gemensamt av ACSIS, Tema Q (Kultur och
samhälle) samt Swedish Cultural Policy Research Observatory (SweCult), med Martin Fredriksson, Jenny Johannisson och mig som redaktörer. Den är refereegranskad men öppet och
gratis tillgänglig som open access på Linköping University Electronic Press
(www.cultureunbound.ep.liu.se).
När ACSIS 2005 höll landets första stora kulturstudiekonferens blev det tydligt hur stort
behov det finns för sådana mötesplatser på detta breda fält vars dynamiska gränsland knyter
samman områden som annars sällan möts. Två år senare arrangerade vi ett motsvarande europeiskt evenemang, som också satte gränssnitt och övergångar i fokus. I höstas höll vi en lite
mindre konferens om kulturvetenskapens nytta.
I denna vår tredje riktigt stora konferens har vi återgått till ett främst svenskspråkigt format
eftersom det helt uppenbart finns ett stort behov av detta som komplement till de internationella träffpunkter som redan existerar. ACSIS konferenser saxar ju mellan de stora konferenserna ”Crossroads in Cultural Studies” som den internationella organisationen Association
for Cultural Studies (ACS) anordnar – förra året hölls den på Jamaica och nästa sommar i
Hongkong. Inom humaniora och kulturforskning i allmänhet finns det flera goda skäl att
ibland upprätthålla dialoger på det egna språket, parallellt med de samtal som förs på företrädesvis engelska ut mot omvärlden. De kulturella och samhälleliga fenomen vi studerar har
nämligen ofta en utpräglat lokal eller regional karaktär, och ibland måste de även analyseras
utifrån denna kontext. Sedan är det också viktigt att föra ut dessa analyser i de transnationella
nätverken, och vi har här fört in sådana moment, dels genom Celia Lurys introduktionsföreläsning och dels genom ett par engelska gruppsessioner med internationellt deltagande.
Medan våra bägge tidigare konferenser tematiskt var rätt ofokuserade har vi i år valt att
utgå från en mer precis huvudtematik, även om gruppsessionerna får röra sig fritt över hela
kulturforskningsfältet. Temat för i år är “Kultur~Natur”. Av alla de grundläggande kulturdefinitioner som förekommer hör den som ställer kultur mot natur till de mest fundamentala. Den
har samtidigt fått en förnyad aktualitet genom att så många av samtidens stora debattämnen
och ödesfrågor just kommit att handla om den laddade relationen mellan kultur och natur. För
vad är klimatkrisen, den nya genetiken, sociobiologin, epidemiskräcken och skönhetsoperationerna om inte uttryck för en pågående gränsförskjutning mellan dessa poler? Man kan hävda
att det pågår en strukturell kulturalisering där människorna sträcker sina designande tentakler
allt längre ut i rymden och in i cellernas och atomernas inre. Det ger individer, samhälle och
kultur ett växande ansvar. Samtidigt slår naturen på olika sätt tillbaka mot den sfär av mening
och identitet som formar ett kulturellt kärnområde.
I denna konferens tänker vi oss inte kultur och natur som något motsatspar. Det lilla tildetecknet (~) antyder istället att det finns en dynamiskt böljande förbindelse mellan de två
begreppen, och samtidigt en frånvarande eller svårformulerad förbindelse mellan dem. Här
handlar det om att undersöka några av de förmedlingar som knyter samman dem och slår
broar mellan frihetens och nödvändighetens riken.
Celia Lurys introduktionsföreläsning är tänkt att öppna horisonten för dessa frågor, som sedan vidareutvecklas i fyra plenarsessioner där särskilt inbjudna moderatorer getts möjlighet
att sätta samman var sin panel. I den första har Jenny Sundén tagit ett samlat grepp om vetenskap som ett möte mellan praktik och teknik, där mentala operationer och materiella artefakter

8

samspelar. I den andra plenaren har Maths Isacson som även ingår i ACSIS styrelse bjudit in
forskare att reflektera över makt och resurser ur ekonomiskt perspektiv. Anette Göthlunds
plenar utgår från konstområdet där form och material samverkar och där naturens landskap
och kroppar vävs samman med kulturella betydelselager. I den fjärde plenarsessionen sätter
Torbjörn Forslids gäster fokus på hur mänskliga identiteter väver samman diskurser och kroppar.
Insprängt mellan dessa ligger en mängd spännande gruppsessioner som forskare från hela
landet själva föreslagit och organiserat. Flera relaterar sig till konferensens huvudtematik,
medan andra rör sig friare ut på kulturstudiefältet och visar på dess svårbegränsade rikedom.
Konferensen hade 200 deltagare, varav 160 framträdde i programmet. Könsfördelningen
var jämn, 90% kom från ett tjugotal svenska lärosäten, med Linköpings universitet (21%),
Lunds universitet (15%), Stockholms universitet (9%), Malmö högskola (9%), Uppsala universitet (7%) och Göteborgs universitet (6%) som de mest välrepresenterade. 11% deltog
även i båda de tidigare konferenserna och 36% hade åtminstone varit med på någon av dem.
Ämnesmässigt hörde många hemma i breda tvärvetenskapliga kulturforskningsmiljöer (15%),
med historieämnen (12%), etnologi (8%), pedagogik (6%), arkeologi (6%), hälsa/vård (5%),
konst/bild (4%), barn/ungdom (4%), litteratur (4%), medier/IT (4%), miljö/geografi (4%), och
genus (3%), sociologi (3%), teknik/vetenskapsteori (3%) och etnicitet (3%) som viktiga delområden.
Konferensen har möjliggjorts tack vare välkommet ekonomiskt stöd från Riksbankens Jubileumsfond, forskningsrådet Formas samt filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet.
Ett stort tack till alla som vetenskapligt och praktiskt gjort detta evenemang möjligt!
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Gränsgångare eller gengångare?
Transgena möss och urbana fåglar
Tora Holmberg
Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet
tora.holmberg@gender.uu.se
Inom teknik- och vetenskapsstudier inklusive feministiska vetenskapsstudier har
gränser mellan natur och kultur sedan länge undersökts, problematiserats och
omvärderats. Det är nu en självklar utgångspunkt att naturen inte upptäcks, utan
skapas. Vi har aldrig varit moderna, som Latour säger, natur och kultur har aldrig
varit åtskilda. Men gränserna skapas och återuppfinns gång på gång i vetenskaplig
praktik. Med utgångspunkt i några figurer som utmanar och samtidigt befäster
dessa gränser – transgena möss och urbana djur – undersöks hur vi kan förstå
vetenskapens roll i denna gränsproduktion. Slutligen vill jag med hjälp av
transbegreppet diskutera och kritiskt granska idén om överskridanden; vad de
innebär, vilka begränsningar själva idén för med sig och vilka etiska och
vetenskapliga implikationer som kan finnas.
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Inledning
När jag var liten bodde jag strax utanför Uppsala och vi födde upp kaniner. De fick para sig
och föda ungar på våren, och min pappa slaktade dem på hösten. Så såg årscykeln ut för
kaninerna och för oss. Som mest hade vi närmare 50 kaniner i olika burar på gräsmattan. Det
säger sig självt att de flesta var rätt anonyma för oss människor. Men det fanns några undantag från regeln. Dels var det vissa avelskaniner som undantogs höstslakten, de fick gå kvar till
nästa år. Dels fanns där vissa som jag liksom ”tjatat” mig till. Det var Fiffelin som levde i
bästa välmåga (och ofta parade sig med mitt rosa pantern-gosedjur), Virre som bröt ett ben
och fick gipsas, Gråis som var lite långsam i intellektet och Cissi som hade nåt fel på
tänderna. Dessa namngivna, ihågkomna individer bryter tydligt av mot den stora, anonyma
massan av kaniner. Vad är då poängen med denna utvikning i barndomsminnen? Jag vill peka
på två saker som är viktiga för det jag kommer att ägna resten av detta paper. Det första
handlar om kategoriseringar, gränsdragningar och namngivandets magi. Inom symbolisk interaktionism talar man om namngivande som en symbolisk handling, viktig för relationens
mening och innebörd (Trost & Levin 1996: 114). När det gäller till exempel hundar, så har
man sett att de ofta namnges efter egenskaper, efter utseende (Pricken eller Fluffy) eller efter
kändisar, men vanligast är att man väljer människonamn till sitt husdjur, vilket gör att han
eller hon symboliskt ges individuella karaktärer och livshistoria som en virtuell person (Sanders 2003: 411). Genom namngivandet skapas ett subjekt och en mer vänskaplig eller jämlik
interaktion blir möjlig. Summan av kardemumman är att även om alla djur i min berättelse
hör till kategorin kaniner, kategoriseras de olika, som antingen mat eller husdjur. Vissa namnges, blir individer och uppgår i familjen. Andra stannar ute och blir mat. Det andra handlar
om husdjuren och deras plats som gränsvarelser, som gränsgångare mellan natur/djur och
kultur/människa. Husdjur är en kategori som jag inte kommer att ta upp här, ett ämne för
David Redmalms avhandlingsprojekt (Redmalm, kommande). I stället är det andra former av
animala gränsvarelser som kommer att tas upp; transgena möss och urbana fåglar. Jag kommer att diskutera deras status som just gränsvarelser, och deras roll som utmanare av
natur/kultur dikotomin som sådan. Slutligen vill jag med hjälp av det feministiska transbegreppet diskutera och kritiskt granska idén om överskridanden; vad de innebär, vilka begränsningar själva idén för med sig och vilka etiska implikationer som kan finnas.
Inom teknik- och vetenskapsstudier inklusive feministiska vetenskapsstudier har gränser
mellan natur och kultur sedan länge undersökts, problematiserats och omvärderats. Det är nu
en självklar utgångspunkt att naturen inte upptäcks, utan skapas i laboratoriet. Vi har aldrig
varit moderna, som Bruno Latour säger, natur och kultur har aldrig varit åtskilda. De förmoderna, mer flytande gränserna ploppar ständigt upp i det moderna projektet att skapa rena kategorier. Vad menar han då med ’modern’? Det moderna, enligt Latour, består av två sammanvävda nivåer:
The first set of practices, by ’translation’, creates mixtures of entirely new types of beings, hybrids of nature and culture. The second, by ‘purification’, creates two entirely
distinct ontological zones; that of human beings on the one hand; that of non-humans on
the other. Without the second, the work of translation would be slowed down, limited, or
even ruled out. (Latour 1993: 10-11)

Med andra ord lever vi i en tid av samtidig hybridisering av kategorier och dikotomier, och
åtskiljande genom renhetssträvanden. Man kan här tala om två parallella domäner, med
ständig trafik däremellan. Det ligger här nära till hands att gå till Mary Douglas och hennes
klassiska studie Renhet och fara (1997 [1966]) som inspirerat en hel del Science and Technology Studies (STS) och feministiska vetenskapsstudier. Douglas menar att kulturen tillhan12

dahåller vissa grundläggande kategoriseringssystem i vilka värderingar och upplevelser kan
inordnas (1997 [1966]: 60). Men kultur ska för den skull inte förstås som statiskt. Materia och
erfarenheter som inte passar in i våra kategorier – anomalier – upplevs som hotfulla och orena
då de sätter hela kategoriseringssystemet i gungning. Gränser och gränstillstånd är särskilt
känsliga för framkallande av fara. I övergången mellan två kategorier eller tillstånd, hotas
ordningens stabilitet av formlöshet. För att återställa, normalisera, ordningen används symboliskt handlande: ritualer. Alternativt kan anomalier ignoreras, eller ”glömmas bort” och
återuppväckas vid en annan historisk tidpunkt, i en annan kulturell ordning (ibid, kap. 6).
Kultur är för Douglas relativt autonomt, vilket inte räcker för att förstå hur biovetenskaplig
kunskap idag produceras på sätt som överskrider en rad gränser. Donna Haraway är mer
specifikt inriktad på dessa frågor. Med sin kulturteori intresserar hon sig för den moderna
biologins framväxt och etablering, och hur vetenskapen flätas samman med andra institutioner
inom den kulturella och historiska kontext där den bedrivs. Genom gränsdragningar skapas
kategorier och objekt, och var gränserna för tillfället dras och vad kategorierna ges för
innehåll, blir avgörande för skapandet av mening såväl som kroppar och objekt (Haraway
1991: 201).
Mina empiriska exempel som jag strax ska komma till, handlar båda om människor och
andra djur. Inom vetenskapen, har naturvetenskapen traditionellt representerat djuren och
samhällsvetenskap och humaniora har tagit sig an människorna. Internationellt sett har vi nu
sett ett ökat samhällsvetenskapligt intresse för relationer mellan människor och andra djur. De
huvudsakliga orsakerna till det är först och främst den så kallade kulturella vändningen som
bidragit till ett ökat intresse för hur betydelsefulla andra djur är för den mänskliga kulturen. Vi
har på senare år sett ett ökande intresse för husdjur och djuraktiviteter av olika slag och detta
hänger samman med förändrade normer och föreställningar om djur och natur. Men andra
djur kan också ses och analyseras i poststrukturalistiska termer som ”den andra”, utan vilken
vi inte skulle kunna definiera vad det betyder att vara människa: Utan det djuriska, ingen
mänsklighet (Haraway 2008, Holmberg 2005). För det andra har sociala rörelser som djurrättsaktivism och miljörörelsen, argumenterat för en större medvetenhet och starkare ansvar
för människans privilegierade position. Dessa sociala och kulturella tendenser i samhället,
bidrar för det tredje till en ökad reflexivitet: att undersöka om och i så fall hur olika discipliner kan tillåta ett mindre antropocentriskt och förtryckande perspektiv på andra djur, ett
tema för ett nytt bokprojekt för vår humanimal group på Centrum för genusvetenskap som vi
valt att kalla Undisciplined animals (Segerdahl, kommande).

Bevingade följeslagare
Jag tänkte här ta mitt första, högst vardagliga exempel på gränsvarelser: urbana djur. Staden
är förutom människor, “befolkad” av både fyrbenta, icke-benta och bevingade djur. Vare sig
deras närvaro är önskvärd eller ej, så finns de där och bidrar till en “stadens ande” – anima
urbis (Wolch 2002: 722). Hundar och katter, duvor och hästar är integrerade i det urbana
landskapet. Människors relationer till andra djur är en del av skapandet av den urbana miljön,
identiteten och platsen (Griffiths m.fl. 2000). Om man vill analysera djur i staden, är
natur/kultur-gränsen ett givet fokus: skapandet av den civiliserade staden i sig bygger på utestängningen av ”natur”. Närvaron av djur kan därmed å ena sidan “avcivilisera” urbana
platser, vilket i sin tur skapar behov av normaliserande strategier som sanering, för att tala
med Mary Douglas. Det handlar om att vilda djur såväl som husdjur kan, om de passerar vissa
gränser, uppfattas som ohyra och därmed kräva utrotning (Griffiths m.fl. 2000). Det kan
handla om att djuren blir för många, att de inte passar med den övriga sammansättningen eller
att de helt enkelt är på fel plats på fel tidpunkt (jfr. Herzog 1989). Å andra sidan har vi en lika
stark tradition av att koppla samman behandlingen av djur med grad av civilisation; ju bättre
ett samhälle behandlar sina djur, det vill säga, ju humanare man är, desto högre grad av civili-
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sation. Exempel på detta kan ses när frågor om djurs välfärd kommer upp på agendan. Lite
tillspetsat kan man säga att frågor om djur i stan rör sig längs dessa axlar; ohyra respektive
välfärd. Jag ska illustrera med en film som belyser fenomenet. Filmen heter Trevligt att råkas
och handlar om just: råkor (Triq produktion 2003). I filmen om råkorna står det klart att de
stör den ordnade och civiliserade staden, fåglar är i grunden okontrollerbara. De dyker upp,
eller snarare ner, från ingenstans, de rör sig över oändliga sträckor, de bryr sig varken om nationella eller kulturella gränser och de äter det vi lämnar efter oss. I många städer har man
infört förbud mot att mata fåglar.
Men vi får inte heller glömma den andra sidan av myntet, djuren – i det här fallet fåglar –
är inte bara orosmoment och källor till konflikter i det urbana. De utgör många gånger ett
slags ”socialt kitt” och fungerar som sociala möjliggörare. Det är idag välkänt att särskilt
hundägare oftare träffar andra människor och inleder interaktion med okända (Sanders 1999).
Men kan man då inte tänka sig att ankdammar och andra fågelplatser kan verka på liknande
sätt, att kontakt med andra djur skapar och underhåller kontakter mellan människor?
Stig Fredriksson, eller ”Natur-Stig”, som arbetar som guide i Slottsskogen i Göteborg,
berättar om en kategori parkbesökare som getts särskilda smeknamn, som fru von Fågel och
Sälmormor (Holmberg 2006). Dessa kvinnor sägs kommunicera så effektivt att djuren ”pratar
tillbaka”. Till och med kråkor, som av goda skäl är reserverade mot människor, sägs ha ätit ur
fru von Fågels hand. I Göteborgs-posten uttalar sig Sonja Pettersson, alias ”Slottskogens egen
fru von Fågel”, så här:
– Jag pratar alltid med fåglarna. Jag lever på det, annars skulle jag sitta
hemma i gungstolen och självdö. I går morse kom svanhannen sturskt emot mig. Han gör
mig ingenting, men jag sa: "Vet hut på dig! Ska du visa dig sån för mig?" Då vände han
och gick. (Serenander & Lidell 2003: 25)

Smeknamnen tillsammans med anekdoterna sätter fingret på det faktum att fåglar ibland blir
väldigt centrala för människors vardag och för deras identitet. I filmen Trevligt att råkas berättas också om människor som engagerat sig i råkornas väl och ve, och som verkligen inte
ser det som önskvärt att de ska utplånas (Triq produktion 2003). Återigen verkar det vara
spänningen mellan ohyra och välfärd som spökar. Ska vi då se det, som man traditionellt
gjort, som att djuren ersätter ”verkliga” mänskliga relationer i en mer och mer individualiserad värld? James Serpell sätter fingret på denna fråga och menar att vi snarare än att nostalgiskt tråna efter en tid då mänskliga relationer var viktiga, kan förstå och analysera dessa
människa–djur relationer i sin egen rätt (Serpell 1986). Det behöver inte handla om ett nollsummespel, där brist på mänskliga relationer ersätts av andra djur. Tvärtom har studier visat
att människor som har husdjur, också har ett rikare mänskligt socialt kontaktnät. Om det
gäller fru von Fågel får vi låta vara osagt, men om det nu faktiskt är så att människor känner
stark empati för och samhörighet med andra djur, så behöver vi kulturforskare ta detta på allvar och fundera en vända till över begrepp som social identitet, vänskap och interaktion.
När det gäller frågor om andra djur och urbanisering, har vi att göra med ett outvecklat
forskningsområde. Det är främst kulturgeografer som intresserat sig för dessa frågor, och det
finns en rad viktiga lärdomar att dra från dessa (fåtal) studier. Analyser av platser och platsers
betydelse för människors identitet, kan vinna mycket av att utvidgas till analyser av andra
djur. Urbanisering handlar inte bara om ökad förtätning av stadskärnan, utan också om rumslig utbredning av staden. Utbredningen sker förstås till viss del på bekostnad av de människor och andra djur som ”befolkar” (ordet visar på språkets antropocentriska slagsida) områdena runt omkring staden. Vi behöver mer kunskap om vad som sker på gränsen mellan stad
och land, vad gäller hur relationer mellan människor och andra djur ser ut i dessa semivilda
gränsytor. Inte minst är detta en fråga som aktualiseras i samband med konflikter runt rovdjur:
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Vad händer när det civiliserade samhället möter den ”vilda naturen”? Detta är temat för ett
nytt projekt som jag planerar, som rör Controversial connections.

Transgena gränskrypare
Jag tänkte ta ytterligare ett exempel på gränsvarelser eller gränskrypare i det här fallet, nämligen transgena möss, möss som man på olika sätt medvetet förändrat i arvsmassan. Idag utgörs
nära hälften av alla djurförsök av transgena eller genetiskt modifierade djur, framförallt möss.
Så även om de på många sätt är science fiction – upplösning av artgränser mellan människa
och djur, är de också högst vardagliga i laboratoriet. Eller som Haraway säger: “Transgenic
organisms are at once completely ordinary and the stuff of science fiction” (1997: 57). Dessa
gränskrypare utgör på sätt och vis kulturforskarens våta dröm; de kan sägas balansera på den
fina gränsen mellan natur/kultur, organism/uppfinning, vetenskap/teknik, djur/människa. De
utmanar på så sätt modernitetens sorterings- och kategoriseringsapparat, och kastar oss in i
postmoderna hybridiseringsdiskurser. Dessa djur representeras ibland som vilka laboratoriemöss som helst – som vanliga, ordinära. Som en av forskarna som Malin Ideland och jag
intervjuat för projektet Dilemman med transgena djur:
Vi som människor har under årtusendenas lopp haft djur och ändrat beteende på dem genom selektiv avel. Ett artificiellt urval snarare än ett naturligt urval. Så jag är inte så
bestört av den manipulation som en genetisk modifiering i labbmiljö innebär. För många
gånger är inte effekten större än i avel. Det går lite snabbare. (Intervju forskare)

Den här typen av utsaga är framträdande när välfärdsfrågor diskuteras, det vill säga djuretiska
spörsmål i forskningspraktik och djurförsöksetiska nämnder. I andra sammanhang skiftar repertoaren och de transgena mössen framstår som lösningen på alla sjukdomar – som hopp.
Oftast har medicinska framsteg inte skett för att man avsiktligt har gått in och letat efter
en bot […] Man vet inte vad det leder till. Kanske ingenting. Kanske blir det bot för alla
diabetiker i hela livet. Miljoner människor kommer ha nytta av det. (Intervju forskare).

Man kan säga att samma djur får högst skiftande betydelser beroende på sammanhang. Men,
något som är lika tydligt är att vissa relativt tekniska frågeställningar och dilemman blir mer
framträdande – som frågan om man ska ta vävnadsprover från svans, öra eller tå – medan andra nog så intressanta frågeställningar som rör försökens syfte, tolkning av resultat och avel
verkar hamna mer i skymundan. Malin Ideland och jag har talat om ”transgena tystnader” för
att begripliggöra den processen (Holmberg & Ideland 2009).
Något som också är slående är hur etiken teknifieras. Det är som att det handlar om att det
som på något sätt kan lösas på ett rationellt sätt (genom cost-benefit analys) blir framträdande.
Frågor som ter sig olösliga – som transgena djurs vara eller onödiga försök – artikuleras inte i
första taget. I stället får man söka dessa frågor i det implicit sagda. Här diskuteras djur som
blir över, som inte används, ett nog så intressant tema.
Vi kanske avlivar en tredjedel eller nåt sånt där, de, de paras ju och så blir det så att ett
antal djur har fel… genkombination och då behöver vi ju inte dem och då avlivar vi dem.
[paus] Så snart som möjligt. (Intervju forskningsledare)

I en labbkultur där djuren offras – sacrifice på engelska – för ett högre syfte, blir dessa möss
som inte används hotfulla och omgärdas av förminskande, normaliserande retorik och ritualiserade praktiker.
T: Går det att göra nåt åt det [spillet]?
I: Nej, det går inte att göra nåt åt.
15

T: Nej, det är som det är.
I: Det är som det är. Det är så biologin funkar så att, det blir djur som man inte
använder utan de… kan avlivas snabbt. [paus] (Intervju forskningsledare)
Utan att gå in på detaljer nöjer jag mig med att säga att vi här har att göra med ett slags absolution; ett besvärjande av ansvar.
Jag nämnde att transgena djur på ett kulturellt plan utmanar många av modernitetens förgivettagna åtskillnader; mellan natur och kultur, djur och människa, vetenskap och teknik,
uppfinning och organism. Kulturteoretiker menar att dessa hybrida överskridanden skapar en
hotbild som på många sätt har med föreställningar om smuts och orenhet att göra (Douglas,
1997[1966]), och där motdraget blir ett slags renlighetssträvanden och strategier. På ett liknande, metaforiskt plan kan vi leka med tanken att den oreda som skapas i djurhus och laboratorier via överskridanden av olika gränser, men också den potentiella oreda som faktiskt är
en del av hela avels- och produktionsprocessen, hanteras genom olika sätt att ”städa upp”
(Holmberg, kommande). “Renlighet” som metafor används frekvent i biomedicinsk forskning
och inom transgenproduktion och försök. Det talas om rena linjer, rena knockar, ”pathogenfree” och ”clean animals”. Jag vill också föreslå att renlighetssträvanden går hand i hand med
det mest framträdande draget inom bioteknologisk forskning: biologisk kontroll. Vetenskapsantropologen Sarah Franklin har föreslagit, utifrån sina många studier av klonade djur (särskilt kring fåret Dolly), att normen för biovetenskapen idag är ”transbiologi”, en biologi som
karaktäriseras av särskilt skapande av liv, liv som är made and born snarare än det omvända
(Franklin 2007). Transbiologin överskrider ständigt olika gränser; institutionella, kulturella
och materiella. Vad betyder då det för mitt exempel här? Jag menar att det ger en viktig ledtråd till att förstå varför vissa frågor hanteras medan andra blir mer ”tysta”. Tekniska dilemman som har med val av biopsiställe att göra, eller lösningar för transgena tekniker, ligger
inom ramen för biologisk kontroll. Frågor om ”spill” och annan avelsrelaterad oreda, kan forskarna inte göra mycket åt, de ligger utanför den biologiska kontrollen.
Om vi fortsätter med Sarah Franklin och hennes idé om transbiologi så har Franklin rätt i
att det är så mycket av nutida biologi och bioteknologi opererar. I efterdyningarna av ny
teknologi som IVF, kloning, genmodifiering och så kallad tissue engineering skapas också
nya förståelser av kulturellt invanda kategorier som art, släktskap, kropp och kroppslighet,
sexualitet och reproduktion, kön/genus och ras. Enligt Haraway så överskrider trans en “culturally salient line between nature and artifice, and they greatly increase the density of all
kinds of other traffic on the bridge between what counts as nature and culture” (Haraway
1997: 56) De öppnar med andra ord för en rad andra överskridanden. Men är då dessa alltid
av godo? Och för vem? Det verkar som att gränsöverskridanden mellan människa och andra
djur, som i fallet med de transgena mössen, gör inget eller i värsta fall medverkar till mänsklig
överhöghet – human exceptionalism (Urbanik 2006) Snarare verkar gränserna förstärkas, och
det är här jag menar att vi måste se till det specifika med dessa gränskrypare; mössen som
smuts och renhet samtidigt utmanar och befäster kulturella ordningar. Jag menar också att en
kulturteoretisk, feminist science studies ingång ofta poängterar den utmanande sidan, något vi
ser i nya forskningsansökningar och program (även det jag själv arbetar med). Jag tror som
Eva Hayward, att trans är ett prefix som bär på och skapar hopp om förändring, förbättring
och subversion, och att vi därför ofta överanvänder det (Hayward 2009). För mössen gör det
ingen större skillnad, de går kvar i sina trånga burar och deras kroppar används för obetalt
transgent arbete.
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Anomalier går igen
För att avrunda med en tillbakagång till mina inledande frågor: är det då så att vi kan slå fast
att de urbana fåglarna och de transgena mössen utmanar iden om åtskillnad mellan
natur/kultur? Ja, förvisso destabiliserar fåglarna den civiliserade och städade staden. Men vad
mer är, de utmanar gränser mellan djur och ohyra, och mellan främling (kanske i Baumans
version, en rasifierad utomstående) och vän. Min poäng är att specifika gränsvarelser överskrider/utmanar specifika gränser, vilket i sig skapar specifika förståelser och förkroppsliganden av dessa varelser. Gränsflygare som till exempel råkor och duvor, förändrar stadens
arkitektur genom uppfinnandet av särskilda nät och annat som ska försvåra för dessa att sätta
sig. De förändrar policy och aktiviteter, då de indirekt också skapar problematik och reglering
kring matande eller inte matande. De transgena mössen skapar också oreda, kanske inte så
mycket längs natur/kultur gränsen, utan snarare för att de är just möss; de förökar sig, de slåss
med varandra, och deras kroppar neutraliserar och motstår på så sätt ibland genförändringar.
För att återgå till Mary Douglas kan vi se att vår strävan att inordna händelser och upplevelser
i den kända och etablerade ordningen bäddar för förändringspotential. I slutändan är
upplevelser alltid motsägelsefulla och klassificeringar ofullständiga. Kategoriseringssystemet
”strider mot sig själv” och innehåller därför nyckeln till sin egen undergång (1997 [1966], se
kap. 9). På så sätt kan gränsflygare som urbana fåglar destabilisera diskursen om människan i
centrum, förändra det urbana rummet och vända upp och ner på sociala praktiker. Och
transgena möss, den ultimata bilden av eller metonymen för biologisk kontroll, kan skapa
oreda just genom sin kroppsliga, organiska, vanliga, mushet. Jag skulle här, istället för att
säga som Latour att vi aldrig varit moderna och att vi därför inte kan utmana moderniteten,
vilja kritisera idén om det ständigt utmanande genom att leka med tanken att dessa figurer
snarare "går igen"; de spökar i sin förmoderna, hybridiserade skepnad. Vi försöker ständigt
skapa rena kategorier – både inom vetenskapen och mer vardaglig förståelse – men vi är
dömda att misslyckas och hemsöks ständigt.
Och, samtidigt som detta sägs, så menar jag att det finns gränser som aldrig någonsin tillåts
överskridas. Jag menar att man så tydligt kan se att även om gränser mellan människa och
djur lekfullt kan beröras, som i namngivandet av fåret Dolly eller i termer som ”humanisering” av transgena modelldjur, upprätthålls dessa gränser aktivt och stabilt. Förstås skulle de
inte kunna användas i djurförsök eller utrotas från gatorna om de inte var just – djur. Är människa/djur den ultimata gränsen, som flera filosofer hävdat? I Haraways bok When species
meet (2008) undersöker hon hur relationer mellan människor och andra djur kan förstås, bland
annat i termer av ansvar och delande. Här menar hon också ett slags ontologiskt delande och
möte i det Giorgio Agamben (2004) kallat the open – det avgrundslika avståndet mellan
människor och andra djur. Min ödmjuka förhoppning är att förändrade praktiker, i vilka dessa
animala gränsvarelser medverkar som subjekt och aktörer, kommer leda till förändrade
öppningar, till ett slutande av denna avgrund.
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Modernitet in på kroppen eller:
kropp, känslor, sinnen som social arena
Karin Johannisson
Uppsala universitet
Karin.Johannisson@idehist.uu.se
My focus, within a broader field of the history of emotions and the history of the
senses, is on through what bodily strata, and what signs and symptoms modernity
was (and is) literally embodied. Defining “modernity” I am following Marshall
Berman’s definition: a kind of vital experience - “of space and time, of me and the
other, of the possibilities and threats of life” – displaying itself at different points
in time, but mostly with reference to the turn of the century 1900.
The aim is to show how intensified social change, on a collective and individual level (i.e. to the elite and bourgeoisie) is deeply related to embodiment. A new
body was appearing, characterized by painfully sensitive senses. This modern, and
hastily modernized body, was thus highly sensibilized, even “agonized” and phobic, demonstrating a broad spectrum of nervous and burn-out symptoms. Not only
perceptions but the senses themselves, like emotions, are culturally flexible, illustrating a transgressive, versatile body.
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I. Prolog
När August Strindberg anländer till Paris på 1890-talet drabbas han av sinneskaos. Förvirrad
rör han sig i strömmen av främmande intryck. Sinnena lurar honom. Byggnader tycks dra sig
undan när han närmar sig och alléer kniper om honom som tänger. Ett torg öppnar sig som en
avgrund. Han knuffas mot främmande kroppar i gatans trängsel. Inklämd i en kö känner han
sig ”utplånas av mängden, av beröringen med de andra”. Han flyr i panik.
Andra stunder känner han sig euforisk. Energin från gatans sten ”överföres till mitt nervsystem, vars känslighet skärpts genom kroppsliga eller själsliga lidanden”. I dagar ligger han
sedan på sängen, utmattad och i obestämd melankoli.
Vad händer med mig, frågar han sig. ”Jag är nervös likt en kräfta som avkastat sitt ryggskal, retlig som silkesmasken när den förvandlas.” Är det så ”att mina nerver undergå en
evolution i riktning mot överförfining och mina sinnen bliva alltför subtila? Ömsar jag hud?
Håller jag på att bli en modärn människa?” (”Förvirrade sinnesintryck”, i SS 27, 1987).
Det är en lysande beskrivning av det nervösa tillstånd som en hel europeisk generation
skulle göra till sitt kring 1900 – ett triggat, speedat jag i ett samhälle i intensiv förändring.
Den nya storstadsmänniskan måste vara ultraflexibel. Nervös blev en ny psykisk identitet med
rastlöshet, hypersensibilitet och starka känslosvängningar som huvudsymtom. Tillståndet
tränger rakt in i jaget och gör kroppen opålitlig.

II. Storstadens sinnen
Det handlar alltså om modernitet – definierad som industrialisering, urbanisering, sekularisering, kommersialisering, nya kommunikationer, ny teknik och nya tempon – bokstavligen in
på kroppen.
Påslaget gäller alla sinnen:
Hörseln. Robert Musil och andra beskriver staden som: ”en kokande retort där ljuden skär
som stålvajrar”.
Känseln. I storstaden måste eliten trängas med alla andra. Med sin ofrivilliga beröring
mellan främmande kroppar är denna trängsel provokativ. Spårvagnen, järnvägsstationen, gatan framstår som promiskuösa; här rör sig försäljare, affärsmän, kontorister, överklassdamer,
gatsopare och barnjungfrur som i en gemensam hetsad kropp. Beröringsskräcken är stor. Den
står för smitta men också för förbjudet begär. I socialrapporter framställs hela stadsmiljön
som en plats för risk, skräck och äckel. De privilegierades hem infiltreras av hantverkare,
springpojkar, månglare, sotare – främmande smutsiga kroppar visserligen skilda från det
lägsta proletariatet, (prostituerade, tjuvar) liksom från de allra lägsta, de bokstavligen orena
(dödgrävare, sopåkare, kloakarbetare). I kontrast till dessa grupper står de ”rent” smutsiga:
fabriksarbetare och tjänstefolk.
Lukten. Smutsen glider i alla dessa hierarkier och schatteringar mellan sociala, moraliska
och fysiska dimensioner. Den invaderar borgerlighetens privatiserade kropp särskilt i form av
lukter. Lukt blir en klassmarkör, ett objekt för fasa, förakt och fascination. Begreppet ”the
attraction of repulsion” hade skapats av Dickens; lukter rör sig just i detta tvetydiga fält. Utsöndrade exempelvis på en spårvagn kan de framstå som oanständiga men också som hotfulla.
Här börjar ett av den moderna människans stora kroppstrauman: att lukta.
Peter Stallybrass och Allon White har påpekat att för att dekonstruera den borgerliga kroppens förhållande till lukt och smuts måste man gå genom stadens förmedlande topografi som
redan innehåller bestämda klass-, köns- och rasrelationer. (Beyond the Body proper: Reading
the Anthropology of material Life, 2007.) Borgerlighetens kropp kännetecknas av sin vertikala
axel. Stå upp! Räta på dig! Huka inte! Kryp inte på golvet! Denna axel kodas genom stadens
egen vertikala axel: från ett övre (patricierhusen) till ett nedre (kloakerna).

20

Rädslan för de sociala skillnader som löper genom storstadens kropp, beblandningen mellan city och slum, de respektabla och proletariatet är stor. Även om slummen kan skiljas från
de privilegierades bostäder kan staden inte skapa tydlighet i segregationen. Smutsen kan inte
stängas av. I kloakerna regerar råttan som vältrar sig i smuts, äter sopor, kopulererar okontrollerat. Härifrån sprids både bokstavlig och moralisk smitta, brott, horeri, slödder, allt som
hotar det höga med det lågas primitiva driftliv. Medan kroppens låga trängs bort och tystas, är
det tillåtet att tala om stadens låga. (Men förbluffande öppet hanterar borgerligheten en annan
linje till kloaken: tarmfunktionen.)
Synen. Att tvingas se, men att också ständigt utsättas för att bli sedd hör likaså till storstadens utmaningar. Det gäller särskilt de nya kommunikationerna: kollektiva droskor och spårvagnar som innebär att människor långa stunder kan stirra på främmande andra under tystnad.
Detta seende gömde något obehagligt, ett hot om avslöjande.

III. Nervositet
Dåtidens kulturanalytiker hävdade att retbarheten uppstod just i starka känslokontraster och
förkortad förbindelse mellan perception, känsla och kropp. Det medförde att stadsrummet
kunde upplevas som sönderbrutet med förskjutna perspektiv och flytande ytor eller som en
serie översköljningar, störtfloder och vågor av intryck. Ett vanligt torg kunde framstå som en
jätteöken. ”Den nervösa som skall öfverskrida en öppen plats, kan falla ihop darrande och
täckt av ångestsvett.”
På jakt efter dessa upplevelser på levd kroppslig nivå är patientjournaler en ovärderlig
källa. Jag har särskilt arbetat med nervläkaren Fritiof Lennmalms patientarkiv (i Riksarkivet),
flera tusen journaler från åren 1885-1924 över patienter mestadels hämtade från Stockholms
burgnare klasser.
Här framträder nervositetens individ, av mig schematiskt indelad i fyra typer: den hypomana, den hypersensibla, den slappa/trötta och den fobiska.

IV. Fobier
Materialet illustrerar att moderniteten skapar en rad nya stress- och trötthetstillstånd på individnivå. Likaså skapas en rad nya fobier. I sekelskiftets nervösa repertoar dominerar agorafobi (torgskräck) stort; skräcken tycks handla just om att på en tom plats vara hjälplöst utsatt
för andras blickar. Besläktad och välrapporterad är också social fobi (att betraktas av andra,
tala inför andra, äta tillsammans med andra). En annan fobi är mysofobi (rädsla att orenas av
beröring med främmande personer eller föremål); somliga tvättar sig ”hundra gånger om
dagen för att befria sig från absolut imaginär orenlighet”. Vanliga rapporterade fobier är också
antropofobi (rädsla för folkträngsel); monofobi (rädsla för att vara ensam); topofobi (rädsla
för en särskild plats); pantofobi (rädsla för allting); fobofobi (rädsla för att vara rädd). Instängd i sin fobi kan den nervösa helt tappa fattningen: ”Han blir blek, puls och andning ökar,
kropp och ben skakar, huvudet kastas av och an, kallsvett bryter ut.”

V. Förkroppsligande
Undersökningar av känslornas och perceptionernas historiska föränderlighet tillhör fältet
kropp/förkroppsligad erfarenhet som en del av den nya kulturhistorien. Delvis förenar de essentialistiska och konstruktivistiska hållningar och pekar på känslor och förnimmelser som
både natur och kultur, alltså förkroppsligad kulturell erfarenhet och prägling.
Modernitetsexemplet illustrerar just hur intensifierad samhällsförändring, på både kollektiv
nivå och individnivå, förkroppsligas. I själva verket tycks en ny kropp framträda, kännetecknad av smärtsamt känsliga sinnen. Det innebär, generellt uttryckt, att ”insidan” görs sårbar
genom ”utsidan”. Denna ultrasnabbt moderniserade kropp, var inte bara högt sensibiliserad,
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utan också högt agoniserad och fobisk, kännetecknad av ett brett spektrum av ångest-, depressions- och utbrändhetssymtom.
Metodologiskt erbjuder alltså sekelskiftet en kontext och ett erfarenhetsmaterial för att förstå hur accelererad samhällsförändring – tempo, rytm, rum, teknik, stimuli – hanteras på
emotionell och perceptiv nivå. Nuets erfarenhet med en starkt ökad sensibilitet, sårbarhet och
ohälsa bör kunna analyseras på samma sätt.

VI. Känslostrukturer
En sådan analys kräver för det första en generell teoretisk diskussion om känslornas/emotionernas status i förhållande till kultur.
I den stora och starkt växande känslohistoriska forskningen stannar jag här endast för det
centrala och användbara begreppet känslostrukturer, lanserat av litteraturvetaren Raymond
William (Marxism and Literature, 1977). Ett citat: ”Kultur sträcker sig över hela vårt levda
liv: våra sinnen, upplevelser och förnimmelser av oss själva och världen. Det handlar om
värderingar som de levs och känns, om karaktäristiska mönster av utlevelse, återhållsamhet
och tom – inte känsla mot tanke, men tanke som känd och känsla som tänkt.”

VII. Sensescapes
Den kräver också en diskussion av perceptionernas historicitet. Traditionellt har sinnena (liksom känslorna) ställts mot intellekt, rationalitet och reflexivitet. Samtidigt har de indelats i en
bestämd hierarki med synen högst. Att se är en metafor för vetande; (men i andra kulturer kan
det vara att smaka eller lukta). Visualisering av världen är så självklar att vi i kunskapsteoretisk mening spontant sorterar bort andra sinnesbaserade erfarenheter. Vi betraktar exempelvis
en abstrakt bild av DNA-molekylen, uppfattar att vi får veta ngt om den, men frågar inte: vad
har den för konsistens? Eller smak? Hur luktar den?
Antropologen David Howes, det centrala namnet på det sinneshistoriska fältet, erbjuder
oförfärat kultur- och samhällsvetenskaperna en ny kunskapsteori och en metod att analysera
kultur som den avspeglas och reproduceras just genom sinneserfarenheten. Vi har talat om
världen hävdar han (liksom många andra), men inte förmedlat hur den upplevts.
I antologin Empire of the senses: The sensual Culture Reader (2005) utmanas två kunskapssystem. För det första 80-talets språkliga vändning, det vill säga lingvistiskt inspirerade analysmodeller som gjort kultur till abstrakt språk och text att dekonstruera. För det andra biologins och den laborativa medicinens tendens att uppfatta sinneserfarenheten som kulturellt
neutral och dra generella slutsatser från studier utförda på en liten grupp moderna västerlänningar.
Howes utgångspunkt är 1) att kultur skapar skilda sinnesrum, så kallade sensescapes, 2) att
kulturens förmåga att ”stämma” hjärnans neuroner förklarar sinneserfarenhetens relativitet i
förhållande till tid, plats, klass, kön, identitet. I tesen ligger alltså ett sammanförande mellan
den sociala kroppen och den biologiska.
Med begreppet sensescape vill han peka på integrationen mellan kropp, medvetande och
socialt och fysiskt rum. Antingen platsen är storstad eller regnskog rör sig individen inom
invanda ljud-, lukt- och känselrum som representerar identitet och tillhörighet. Att vara avskuren från sitt invanda sinneslandskap kan skapa bedövning och desorientering.
Exempel på tillstånd där anpassningen till nya sinnesrum helt slås ut är hyper-estesi (ES,
environmental sensitivities) en diagnos i modernitetens hygieniska kropp som får individen
att uppfatta varje materiell utsöndring som äcklig, giftig eller farlig och därför att avskärma
sig helt från vardagens luft, ljud och lukter. Dystopostesi, att-vara-på-främmande-plats-syndromet, betyder att individen eller gruppen aldrig blir sinnesmässigt i samklang med den plats
dit de flyttats. Det kan gälla fördrivna östtyskar i väst efter andra världskriget eller de grön-
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ländare som på 1920-talet flyttades från Grönlands västsida till Scoresbysund på östsidan,
idag en plats med världsrekord i självmord.

VIII. Metodproblem
Att skriva perceptionernas historia är definitionsmässigt vanskligt. Svårigheten att veta vad
som faktiskt upplevs vid en given tidpunkt är stor. När till exempel en 1700-talsindivid
beskriver sina sjuksymtom tycks de delvis oigenkännliga, ett rinnande, ilande och krasande i
kroppen som bara kan begripas genom dåtidens sjukdomsföreställningar och språkart.
Ett gammalt sätt att skriva sinneshistoria är att göra en katalog över möjliga sinnesintryck i
en bestämd miljö, till exempel vilka ljud som nådde örat på invånarna i en fransk by vid 1800talets mitt. Men metoden säger ingenting om ljudens mening, vad som uppfattades som behagligt eller obehagligt eller inte uppfattades alls (på samma sätt som vi idag inte hör det trafikbrus som en gång framstod som bokstavligen bedövande). Större tyngd har erfarenheten att
ett enda sinne i extrema situationer kan slå ut alla övriga, så som berättas om hörseln i andra
världskrigets skyddsrum då man lystrade efter bombplanens hotfulla surrande.
Den intressantaste typen av sinneshistoria visar hur sinnena kopplas upp mot klass, kön,
identitet och samhällsordning. 1800-talssociologerna, exempelvis Marx och Engels, ägnade
sinneserfarenheten stort utrymme som social informationskälla. Position, status och klass förstods via blickar, lukter, smaker och beröringar. Sinnesbaserad ranking kopplades till social
ranking. Från eurocentriskt perspektiv har eliten, antingen det handlat om kön, klass eller vithet förbundits med de högre sinnena syn och hörsel, medan underordnade grupper (kvinnor,
arbetare, vildar) förbundits med de lägre som lukt, smak och känsel. Känslornas och sinnenas
prägling har kontinuerligt omskapat trösklarna för skam, blygsel och äckel. Denna dimension
medverkar kontinuerligt i konstituerandet av subjektet.

IX. En görande fenomenologi
I inledningen till antologin Being there: New Perspectives on Phenomenology and the Analysis of Culture (2003) påpekar Jonas Frykman och Nils Gilje att mycket skrivits om hur identiteter formas, men mindre om hur de levs. En ”görande” fenomenologi vill fokusera individen som upplevare snarare än som mottagare av budskap, som skapare snarare än uttolkare av
mening och som aktör snarare än observatör.
Fenomenologin syftar allmänt till att beskriva världen som de framstår för medvetandet
och sinnena. Merleau-Pontys betoning på den levda kroppen är ett försök att lämna objektsubjekt-dikotomin Den materiella världen sedimenteras i kroppen genom sinnena. Att fokusera kroppslig erfarenhet är, enligt Husserl, att ”vara där”. Perspektivet står generellt för en
förnyad tilltro till erfarenheten, det upplevda. Fokus ligger på hur individer fungerar som aktiva skapare av kultur, internaliserar kultur och låter sig omformas av den, inte bara agerar
inuti den. Subjektivitet och materialitet exkluderar inte varandra, utan förutsätter varandra.
Identitet och omvärld tvinnas samman genom kroppens känslor och sinnen.
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Art, artistic research, and the animal question
Helena Pedersen
Lärarutbildningen, Malmö högskola
helena.pedersen@mah.se
Recent developments in cultural studies and other areas of the humanities and social sciences point to an ‘animal turn’, an increasing interest in posthumanist, nonanthropocentric approaches toward exploring the multiple roles and meanings of
animals in human lifeworlds. This paper focuses on areas of contemporary art that
place ‘the question of the animal’ centrally and engage in the practice of humananimal boundary work, identity production, and meaning. By addressing a number
of animal art projects employing a diversity of visual and material approaches and
techniques, from Joseph Beuys’s Coyote (1974) to Eduardo Kac’s GFP Bunny
(2000), the paper discusses what it means to reclaim the presence, visibility, and
agency of animals in art and artistic research. By the concept of zooësis, artistic
space is carved out for human-animal relationalities to be critically interrogated
and re-conceptualized, and the ontological security of “the human” to become
disturbed.
This paper draws on an article with the same title by Helena Pedersen &
Bryndís Snæbjörnsdóttir, published in ArtMonitor, No. 3, 2008.
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Inledning
Min presentation handlar om hur kunskapsproduktionen inom konstnärliga processer kan problematisera och lyfta nya frågor kring människa-djurrelationer. Varför är detta intressant?
Vårt förhållande till andra djur genomsyrar stora delar av våra liv. Man kan t.o.m. säga att
vårt samhälle i stor utsträckning är uppbyggt materiellt på djurs kroppar och deras produktiva
och reproduktiva egenskaper: animalieindustrin, t.ex., utgör en central komponent i den globala ekonomiska världsordningen; läkemedelsindustrin likaså. Detta väcker frågor om maktrelationer och etik, men även om identitetsskapande processer, gränsdragningsarbete och
subjektivitet.
Människa-djurstudier som forskningsfält är visserligen relativt nytt (etablerades formellt
kring 1993), men konsten, liksom ett par andra ämnesområden såsom filosofin och antropologin, har som bekant intresserat sig för att utforska människa-djurrelationer sedan mycket
längre tid tillbaka. Man skulle kunna säga att dessa ämnen har fungerat som en slags ”barnmorskor” för människa-djurstudier. Människa-djurstudier har sitt ursprung inom humaniora
och samhällsvetenskaperna och utgör en utmaning mot naturvetenskapernas traditionella
auktoritet när det gäller att producera ”legitim” kunskap om djur, men utgör samtidigt en inomvetenskaplig kritik av humanioras och samhällsvetenskapens tendenser att exkludera ickemänskliga djur från sina domäner. Konstnärlig praktik och forskning deltar i högsta grad i den
dynamiska teoriutveckling som just nu äger rum inom människa-djurstudier, och jag anser
även att det konstnärliga området har en intressant position i den här utvecklingen tack vare
sin gränsöverskridande och kritiska potential.
Låt oss nu titta lite närmare på hur konstnärliga processer och uttryck har bidragit till att
utmana vedertagna kunskaper och föreställningar om djur och människa-djurrelationer, och
bidragit till att skapa nya ”zoo-ontologier” (Wolfe [ed.], 2003). Jag kommer att fokusera på
tre olika aspekter: Visuella representationer av djur; djur som medaktörer och medskapande i
den konstnärliga processen, och konst som motståndshandling. Jag kommer att avsluta med
några ord om hur begreppet zooësis kan öppna ett rum för konstnärlig forskning att ställa frågor kring vad det innebär att synliggöra djur, deras närvaro, deras subjektivitet och deras livssituation.

Representationer av djur
Visuella representationer av djur återfinns överallt i samhället och har en mängd olika funktioner: de kan t.ex. förekomma i kommersiella, pedagogiska, estetiska eller underhållningssammanhang. Dessa representationer (eller avbildningar) är inte neutrala artefakter utan utövar effekter på både betraktaren och objektet (dvs. djuret). Vår produktion och konsumtion
av visuella representationer av djur har betydelse för både djurs och människors position i
världen och hjälper till att strukturera våra relationer och identiteter i förhållande till varandra.
Dessutom formar de vårt handlingsutrymme i förhållande till dessa positioner.
En viktig grund för vad som skänker mening till vår visuella konsumtion av djur är skiftningen mellan djurens radikala olikhet från oss, och vad vi uppfattar som deras ”mänskliga”
egenskaper. I den här meningsskapande processen sker ett samtidigt upplösande och bekräftande av artgränser (Desmond, 1999). Ett exempel är Tim Flachs fotografier av fladdermöss.
Tim Flach arbetar för den kommersiella bildbyrån Getty Images och hans fladdermusporträtt
beskrevs i media som de mest ”mänskliga” fotografierna under en prisutdelningsceremoni vid
London’s Association of Photography 2001. (Intressant nog föreställde de flesta andra tävlande fotografierna faktiskt ”riktiga” människor.) (Kramer, 2005) Cheryce Kramer, som har
analyserat Flachs djurfotografier, menar däremot att de bara tillfälligt suddar ut artspecifika
referensramar. Istället befäster de distansen mellan människan – betraktaren – och djurmodellen genom att djuret görs till ett verktyg eller projektionsyta för betraktarens känslomässiga
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respons. Fotografiernas känslomässiga effekt vilar alltså paradoxalt nog på distans från, snarare än identifikation med djuret, eftersom den känslomässiga relationen är helt och hållet
ensidig från människans sida (Kramer, 2005; se även Desmond, 1999). Kramer menar att den
visuella strategin hos Tim Flachs fotografier följer bildbyråns kommersiella logik, och att
hans konstnärliga process återskapar en maktrelation där hans fotografiska disciplinering av
djuren syftar till att manipulera konsumentens känslor och beteenden (då bilderna används i
reklamsammanhang). Den visuella maktstrategin strukturerar inte bara våra symboliska relationer med djur, utan även dess materiella bas liksom det utrymme som tillhandahålls för våra
responser.
Konsten har möjligheter att lyfta fram det omöjliga i att representera djur som djur, opåverkade av mänskliga antaganden och avsikter. Ett litterärt verk som trasslar till och leker
med några grundläggande problem med representationer och autenticitet är Deborah Levys
Diary of a Steak (1997). Den är skriven under BSE-krisen i Storbritannien och berättar historien om galna kosjukan från en BSE-smittad kos perspektiv. Texten alluderar till okontrollerbara känslolägen och förvriden kommunikation. Den har ett experimentellt, fragmenterat uttryck som understryker det omöjliga i att beskriva djurs inre känslotillstånd och mentala liv;
dvs. den skriver fram djurs fundamentala ”oläsbarhet” för oss (McKay, 2006 sid. 166). Samtidigt är Diary of a Steak en biografi, en rekonstruktion av en individuell kos levnadsberättelse. Biografier är verktyg för att tillskriva individer unika egenskaper och situera dem inom
specifika historiska och historiematerialistiska omständigheter (Phillips, 1994). Att rekonstruera en djurindivids historia, hennes biografi, är därför ett sätt att synliggöra hennes närvaro
och subjektivitet.

Djur som medaktörer i den konstnärliga processen
Det finns andra sätt att se djuret än som passivt representationsobjekt eller som projektionsyta
för mänskliga idéer, tankar och känslor. Djurs aktörskap är ett aktuellt ämne i människa-djurstudier generellt, men är långt ifrån nytt i konstnärliga praktiker. I kontrast till fotografen Tim
Flach (vars fladdermusbilder jag nyss nämnde) som förlitar sig på minutiös kontroll över sina
djurmodeller och på finkalibrering av den fotografiska miljön, så finns det andra konstnärer
som skapar situationer där djur snarare blir samarbetspartners och medaktörer i skapandeprocessen. 1974 satte Joseph Beuys upp sitt performance Coyote: I Like America and America
Likes Me genom att stänga in sig själv tillsammans med en prärievarg, kallad ”Little John”, i
René Block-galleriet i New York i en vecka. Där inne genomförde Beuys en koreograferad
serie av rörelser riktade mot prärievargen, och genom att låta djuret styra både timingen och
stämningen i rummet så prövade konstnären gränserna för sin egen kontroll över situationen
(Baker, 2003; Tisdall, 1976). Det är uppenbart att ”Little John” har gjorts till en del av det här
konstverket i egenskap av representant för sin art, prärievargen symboliserar nämligen en
särskild mytologi i den nordamerikanska ursprungsbefolkningens kultur (Tisdall, 1976; se
även Haraway, 2004), men när ”Little John” börjar interagera med situationen han befinner
sig i så marginaliserar han samtidigt representationen av sig själv: Han springer omkring i
galleriet, stannar då och då för att glo tillbaka på de stirrande galleribesökarna eller titta ut
genom fönstret på New Yorks gator. Han sliter i och tuggar på Wall Street Journal-tidningarna som ligger utspridda på golvet, drar dem runt i galleriet eller utför sina behov på dem.
Beuys performance med prärievargen ger upphov till en rad frågor: Var kom ”Little John”
ifrån? Hur påverkades hans liv då han flyttades till galleriet, och vad hände med honom efter
att konstverket avslutats? Att flytta ett djur från sin normala livsmiljö till ett galleri kan vara
ett sätt att uppnå en ”chockeffekt” (Desmond, 2002); en strategi som känns igen från exempelvis Damien Hirsts utställningar av slaktade djur bevarade i formalin. Jag kommer strax att
återkomma till liknande exempel på kontroversiell konst.
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Istället för att interagera med djuren i en miljö skapad av människor, har de brittiska konstnärerna Olly & Suzi valt att situera sin konstnärliga process i de vilda djurens egna livsmiljöer. I slutskedet av sina projekt lämnar de över sina målningar till djuren och låter dem
trampa på, bita i, eller lämna andra markeringar på avbildningarna av sig själva. På det här
sättet har de jobbat med ormar, krokodiler, isbjörnar och hajar, och det har hänt att en leopard
har rivit isär målningen av sig själv eller att en noshörning har ätit upp duken (Williams,
2007). Interaktionen mellan de vilda djuren och målningarna är avsedd att skänka en känsla
av autenticitet till det färdiga konstverket, men även en dimension av förgänglighet eftersom
det fungerar som en dokumentation av en miljö eller ett djur som finns här nu men som kanske inte kommer att finnas kvar så länge till (Olly & Suzi, 2007).
Att involvera djurs aktiviteter som en del i den konstnärliga processen är ett sätt att betona
dess karaktär av improvisation och oförutsägbarhet, men det väcker också frågor kring huruvida ”autentiska” möten med djur faktiskt existerar, och vilka möjliga positioner som finns
tillgängliga för konsten i konstituerandet av dessa möten.

Konst som motståndshandling
I ett samhälle där våld mot djur utgör en normaliserad och accepterad dimension av människans tillvaro, och djur ingår som en central men osynliggjord del av produktionssystemet,
har konsten möjlighet att skapa mothegemoniska zoner som kan utmana och problematisera
djurutnyttjande praktiker och institutioner. Konsten kan kommentera antagandet att djurets
kropp är tillgänglig för utnyttjande, och synliggöra kroppen som en arena för stridigheter
mellan olika intressen i samhället (inklusive djurets egenintresse). Men var går gränserna för
konst som motståndshandling?
I sin bok Dead Meat (1995) dokumenterar konstnären Sue Coe med teckningar och dagboksnoteringar sin sex år långa resa mellan nordamerikanska slakterier. Vid sina besök förbjöds hon oftast att ta med sin kamera och videokamera in på området, medan skissblocket
uppfattades som ganska harmlöst och gick bra att ta med sig in. Coe använder alltså skissblocket för att avbilda verkligheten för djuren och de människor som arbetar i slakterierna.
Hon tar rollen som vittne till de omänskliga förhållandena i slakterierna och syftet med hennes konstnärsskap är att förmedla en kritisk medvetenhet om vad som pågår genom att synliggöra de mest osynliggjorda djuren, dvs. slaktdjuren. Coe beskriver ett av sina besök så här:
Sheep bleat even after their throats are cut. They writhe. Every part of my being says to
stop it, save them, which is impossible. I think of “art” and how I am going to draw it all.
Will anything change when people see? This “art” thought comes so quickly after the
failed rescue thought, as an attempt to comfort myself, like the idea of the “spirit” of the
animal going on to another place. I feel sick and my legs are shaking – my hands too – I
concentrate on acting “normal.” Various animals are killed. I look for a way out. (Coe,
1995 sid. 96-100)

Människa-djurrelationen har en annan form och budskap här jämfört med konstverk av t.ex.
Beuys och Olly & Suzi: För Sue Coe är människa och djur sammanlänkade främst genom de
inhumana strukturer som underordnar och exploaterar båda två (Baker, 2001; 2002).
När dödandet flyttas in i galleriet och görs till en del av konstverket ställs frågan om konst
som motståndshandling på sin spets på ett helt annat sätt. På Trapholts konstmuseum i Danmark ställde Marco Evaristti år 2000 ut 10 vattenfyllda mixerapparater med en levande guldfisk simmande i varje mixer. Installationen gav galleribesökarna möjlighet att starta någon av
apparaterna och döda fisken, och därmed aktivt medverka i konstverkets ”fullbordande”. Evaristtis idé med installationen var att dela in besökarna i tre grupper – den potentiella mördaren
som trycker på knappen; den passiva voyeuren som står och tittar på; och moralisten som
protesterar mot konstverket (Hofbauer, 2007). Evaristtis taktik att tvinga betraktaren stå an28

sikte mot ansikte med de etiska dilemman som dödande av djur innebär skiljer sig radikalt
från Sue Coes konst, men något som båda konstnärerna har gemensamt är att de ger oss en
känsla av att det egentligen inte finns någon väg ut, varken för djuret eller för människan. Och
i båda fallen görs betraktaren medansvarig för djurens situation.
Än mer kontroversiellt var verket ”Exhibit No. 1” på Galería Códice av den Costa Ricanska konstnären Guillermo Vargas 2007. Konstnären hade bett två barn att fånga en hemlös, svältande gatuhund med namnet Natividad (”Födelse”) som sedan bands fast med ett kort
rep i ett hörn av galleriutrymmet. På en vägg inom synhåll från hunden skrevs orden ”Eres lo
que lees” (”Du är vad du läser”) med torkad hundmat. Det råder delade meningar om vad som
verkligen hände med Natividad i galleriet. Vissa rapporter gör gällande att konstnären lät
hunden svälta ihjäl, medan galleriägaren hävdar att den fick mat regelbundet och lyckades fly
efter bara en dag. Konstnären själv vägrade uttala sig om huruvida hunden överlevde utställningen. En av hans förklaringar till verket var att belysa hyckleriet i de reaktioner som väcktes
när han offentligt ställde ut en gatuhund, som ändå var dömd att svälta ihjäl på gatan, samtidigt som tiotusentals gatuhundar dör varje år utan att någon bryr sig särskilt mycket om det
(Aloi, 2008). Natalia Edenmont gjorde en liknande poäng när hon på Wetterling-galleriet i
Stockholm 2004 ställde ut fotografier av djur som hon själv dödat strax innan fotografierna
skulle tas.
Hur ska vi se på dessa konstverk? Som kritiska debattinlägg i ett samhälle där masslakt av
djur sker som vardaglig rutin? Eller som ett sätt att skapa ”chockeffekter” och därigenom försäkra sig om att verket framträder ur ett flöde av visuella budskap, och får den uppmärksamhet konstnären eftersträvar? Vems röst är det vi hör – konstnärens, djurets, ”samhällets”, eller
något annat (Aloi, 2008)? Är det en tillfällighet vem som ställs ut till beskådan, och vem som
betalar för privilegiet att betrakta?
Konstnären Eduardo Kac är upphovsman till ett annat kontroversiellt projekt, GFP Bunny,
som kommenterar våra motsägelsefulla relationer till djur. 2000 skapade han en transgen,
fluorescerande kanin, Alba, i ett agronomforskningslab i Frankrike. Alba strålar av grön färg
när hon belyses med en viss typ av ljus. Kac skapade Alba genom att tillföra en manet-gen till
den ofödda kaninens DNA genom en metod som sedan tidigare är etablerad i biomedicinsk
forskning. Enligt konstnären själv utforskar hans transgena konstprojekt frågor som normalitet, heterogenitet och hybriditet genom att navigera i gränslandet mellan vetenskap och kultur.
Vidare avsåg han initiera en dialog mellan forskare och allmänhet om genteknikens kulturella
och etiska implikationer, liksom om transgena djurs känslomässiga och kognitiva liv (Kac,
2000). Konstnärens ursprungliga plan var att befria Alba från labbet och ta hem henne som ett
husdjur, men enligt Kac själv censurerades projektet av ledningen för labbet. Han startade då
en kampanj för projektet.
Hur konstens effekter kan ta oväntade vändningar illustreras också av mitt nästa exempel.
Sommaren 2000 arrangerades ”the Cow Parade” i New York. Över 500 koskulpturer i naturlig storlek, tillverkade av fiberglas, utsmyckades av lokala konstnärer och ställdes ut över hela
Manhattan för allmän beskådan. David Lynch hade blivit inbjuden att delta i projektet. Lynch
accepterade och bad att få en fiberglas-ko skickad till sin studio i Beverly Hills. Men hans
bidrag, med titeln ”Eat My Fear”, stoppades av stadstjänstemännen, då konstverket ansågs
vara för starkt och provokativt för att visas på allmän plats. Det togs istället till förvar i ett
lager (Färgfabriken, 2007). Fyra år senare ställs Eat My Fear ut på konstgalleriet Färgfabriken
i Stockholm som en del av en debatt om det offentliga rummet, demokrati, och privatisering.
Det som sker i den här processen är att man förflyttar uppmärksamheten från djuret – kon –
till en helt människocentrerad diskussion om den moderna staden. Det är ironiskt att Färgfabriken var stolt över att ha möjligheten att ställa ut ett kontroversiellt konstverk, men undvek
det spänningsfält som låg i verkets innebörd och istället använde det för att initiera en helt
annan och mer harmlös debatt. Lynchs sätt att synliggöra djuret blev därmed återigen
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osynliggjort, inte bara en, utan två gånger: det blev fysiskt osynliggjort i New York, och sedan symboliskt osynliggjort i Färgfabriken.
Mer subtila konstnärliga uttryck kan vara minst lika effektfulla som verk som direkt konfronterar förtryckande praktiker eller verk som själva bygger på övergrepp. Lisa Roet är en
australiensisk konstnär som utforskar komplexa relationer mellan människor och andra primater med hjälp av teckningar, skulptur och video. I sitt konstnärliga arbete har Roet tillbringat lika många timmar tillsammans med apor – både i fångenskap och i det vilda – som
många professionella primatologer, men trots det avfärdar vetenskapssamhället ofta den kunskap om djuren hon har tillägnat sig (Losche, 2001). Hierarkin mellan olika kunskapsformer
positionerar kunskap baserad på personlig erfarenhet, kroppslig samhörighet och känslan av
delad livsvärld, utanför det som räknas som ”riktig” kunskap. Konsten kan mycket väl utöva
en hotande, destabiliserande effekt på vissa auktoritativa vetenskapliga kunskapsregimer om
djur. Vad innebär det att ”veta” någonting om ett djur, och vad har svaret att säga om oss
själva? Från vilka olika positioner har vi möjlighet att förhålla oss till människa-djurrelationer? Genom att ta sig an djurfrågan skakar konsten om våra kunskapsanspråk gällande djur
och våra ansträngningar att göra djuren ”läsbara” och meningsfulla utifrån människans perspektiv (Baker, 2003).

Zooësis: Att skapa utrymmen för djurfrågan i konstnärlig forskning
Hur kan praktikbaserad, konstnärlig forskning belysa eller öppna frågor kring djurs närvaro,
och innebörden i denna närvaro? Una Chaudhuri (2007a) har föreslagit termen ”zooësis” för
att begreppsliggöra hur kulturen använder djuret, som tankefigur och som kropp, i skapandet
av konst och innebörd. ”Zooësis” refererar till hela den västerländska historiska traditionen
av djurrepresentationer, från Aisopos fabler till Animal Planet, men även till alla kulturellt
betingade praktiker av människa-djurrelationer såsom hundutställningar, djurparker, djurförsök, jakt, köttätande osv. – samtliga praktiker bär på sin egen historia och sin egen repertoar;
sina egna aktörer och sina egna betraktare (Chaudhuri, 2007b). Zooësis innebär att låta den
ontologiska säkerheten hos ”det mänskliga” (Simmons, 2007) rubbas, provoceras, och skakas
om, och att skapa utrymme för att problematisera djurkroppens förgivettagna materiella och
symboliska tillgänglighet (Pedersen, 2009) inom konstnärliga och andra verksamheter.
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Det binäras magi: Om den binära
kategoriseringens principer och
om husdjuret som det
antibinäras tankefigur
David Redmalm
Sociologi, HumUS, Örebro universitet
david.redmalm@oru.se
Presentationen utforskar binära kategoriseringars logik och möjligheterna till dekonstruktionistiska förhållningssätt till det binära. För att studera detta abstrakta
begrepp analyserar jag binariteterna svensk/invandrare, man/kvinna och människa/djur med utgångspunkt i texter av Michael Azar, Judith Butler och Donna Haraway. Genom en jämförelse av dessa tre analyser visar jag att binär kategorisering blir möjlig, trots att de binära begreppen saknar egentligt innehåll, genom ett
antal principer – det binäras magi. Utifrån en diskussion om Gadamers syn på satir, baserad på Hegels verkehrt Welt, visar jag avslutningsvis att ett satiriskt socialpsykologiskt förhållningssätt genomsyrar Azars, Butlers och Haraways dekonstruktioner av respektive binaritet. Jag framhäver husdjuret som det antibinäras
tankefigur och argumenterar för att varje kritik av binära kategoriseringar måste
sluta i frågan om vad det mänskliga är.
Nyckelord: Binära kategoriseringar, social kategorisering, relationen mellan människor och djur, naturecultures, companions species, intersektionalitet, satir,
queer-teori, performativitet.

33

Inledning
Det här är en kortfattad presentation av huvudidén i min magisteruppsats i (sociologisk) socialpsykologi (Redmalm 2007a). I uppsatsen utvecklar jag ett förhållningssätt till binära kategorier, och det är denna kategoriseringsform som den här texten kommer att fokusera. För en
utökad diskussion om binariteter och satirbegreppet, samt för noggrannare referenser, föreslår
jag läsaren att gå till den ursprungliga uppsatsen (se länken i litteraturlistan).
Animal studies är ett fascinerande forskningsområde eftersom fältet rymmer både vardagssociologi och filosofi. Dels interagerar många av oss med djur dagligen och detta är ett fenomen som först nyligen börjat problematiseras på allvar inom samhällsvetenskapen. Dels har
filosofer genom historien ställt människan mot djuret för att svara på frågan: Vad är en människa? För att göra en anspelning på Beauvoir, ofta uttryckt på olika sätt av animal studiesforskare: Du föds inte till människa, du blir det. Och man måste upprätthålla sin mänsklighet
kontinuerligt för att inte förlora den.
Även om det mänskliga kan betraktas som ett blivande har vi en mängd distinktioner för
att beskriva olika aspekter av det mänskliga. De vanligaste av dessa kategorier är binära – du
är antingen svart eller vit, kvinna eller man, barn eller vuxen, du har eller är utan funktionshinder, du har en från normen avvikande sexualitet eller en sexualitet enligt denna norm. Ett
binärt begreppspar är ett par av sådana sociala kategoriseringar som är ömsesidigt uteslutande
per definition men som står i en nära relation till varandra. I det digitala binära språket finns
en analogi. Språket består av 1:or och 0:or som i sig är meningslösa, men som får en betydelse när de ställs sida vid sida i olika kombinationer. Varje 1:a och 0:a får betydelse endast i
ett en sträng av andra 1:or och 0:or. Begrepp skulle på samma sätt vara meningslösa utan deras relationer till andra begrepp (Hedemalm 1992; Miegel & Schoug 1998; jfr. Ferdinand
Saussures språkteori, se Saussure 1970).
Antropologen Claude Lévi-Strauss (1971) menar att samhällens tankesystem alltid bygger
på system av binära kategoriseringar. I grunden finns en huvudsaklig kategorisering – den
mellan det civiliserade och det vilda, kultur och natur eller människa och djur. Ur varje begrepp i paret strömmar två nya underbinariteter. Varje tankesystem kan därmed tecknas som
en karta – en karta som i princip kan bli obegränsat komplex. Samtidigt är mekanismen hos
en binär kategorisering tämligen elementär, och om vi kan blottlägga den kan detta fungera
som ett första steg i en binär dekonstruktion. Jag har valt ut tre binariteter –
svensk/invandrare, man/kvinna och människa/djur – för att åskådliggöra binaritetens mekanismer. Här kommer jag endast nämna resonemangen kort för att sedan sammanfatta diskussionen.

Michael Azar om svensk/invandrare
Michael Azar (2001, 2006) identifierar svenskhet såhär: ”en äkta svensk är den som inte är
som den som inte är det”. Svenskhet är något som hävdas gång på gång, trots att svenskheten
saknar en precis definition. Varje försök från ”invandrarens” sida att bli svensk – t.ex. fira jul
på svenskt vis – kommer följas av nya villkor för svenskheten.
Detta uppskjutandets logik, som Azar uttrycker det, skymmer det faktum att svenskheten
ofta tillskrivs människor på grundval av enkla kriterier, så som språkkunskaper eller utseende
(jfr. Jaques Derridas différance-begrepp, se Derrida 1982). Azar betonar att det självmedvetet
multikulturella och ironiska blandandet av kategoriseringar inte är det bästa motgiftet mot
svenskhetens delirium. Kreolen är en sådan figur som ofta framhävs inom cultural studies.
Men detta ironiserande är alltid enklast för privilegierade grupper. Azar menar istället att alla
som juridiskt sett är svenskar bör göra ett ovillkorligt anspråk på identiteten svensk. På så sätt
konkretiseras svenskheten och den berövas sin flyktiga karaktär.
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Judith Butler om man/kvinna och kön/genus
Judith Butler (1990, 2005) undersöker könskategorierna man och kvinna och deras relation
till genuskategorierna manligt och kvinnligt samt sexualitetskategorier. Tillskrivandet av
epiteten man respektive kvinna tillskrivs människor på basis av deras manliga respektive
kvinnliga handlingar, samt utifrån deras sexuella handlingar.
Trots att könet på detta sätt bäst betraktas som ett processuellt fenomen, snarare än något
substantiellt och essentiellt, beskrivs ofta könet som den kausala källan till genustypiska och
sexuella handlingar. På detta vis naturaliseras könet, och alla könsrepetitioner som avviker
från normen framstår som kopior av ett heterosexuellt original. I dragshowen utmanas dock
könets status som original genom att könskategorierna iscensätts överdrivet noggrant.
Butler menar att det är denna precisa iscensättning som framhäver repetitionens natur. Om
könet produceras genom repeterade handlingar kommer det alltid att finnas mellanrum i detta
repetitionsflöde, och en idog repetition kommer förr eller senare att bjuda på sådana mellanrum – eller misslyckanden. Drag är alltså inte en förvirrande blandning av disparata könsstereotypa beteenden, utan ett nästintill perfekt stereotypt beteende. Drag blir en kopia som visar
originalets plasticitet – enkelt uttryckt: en kopia på en kopia som är en kopia på det som dess
kopia skulle ha varit en kopia på.

Donna Haraway om människa/djur
Efter detta ifrågasättande av kategorier baserade på kultur och kön är steget inte långt till att
ställa frågan om vad det över huvud taget är att vara människa. Det finns givetvis ingen konsensus i denna fråga. Återigen: man är inte människa, man blir det.
Donna Haraway (1991) skapade sin cyborg för att visa det mänskligas godtycklighet. Cyborgen utmanar distinktioner som djur/människa, maskin/organism och materiell/ immateriell
genom att förkroppsliga en förvirrande sammanblandning av respektive sidor i dessa binariteter. Cyborgen är ironisk – hon talar i tungor, förvirrar och bryter ner utan att bemöda sig
med att skapa något nytt – nya kategoriseringar skulle bara fungera som nya begränsningar.
Efter cyborgen har Haraway (2004, 2005, 2008) koncentrerat sitt arbete kring en särskild
binaritet – människa/djur. Och hennes binaritetskritik har också förändrats – från den postmodernistiska ironin till en ny form av kritik. Ett av hennes mest genomarbetade begrepp är
companion species – förbundna arter som Tora Holmberg (2005) översätter det – idén om att
en art aldrig kan förstås som ett isolerat fenomen, utan vars existens måste förstås som en
samevolution och interaktion med andra arter. Det kan också tilläggas att Haraway använder
artbegreppet kreativt – t.ex. kan människor och kryckor betraktas som förbundna arter. Hunden och människan är dock de arter som spelar huvudrollerna i hennes teoretiska resonemang,
och om dessa arter säger hon:
If dogs are a human technology, so also is the reverse true, as part of an extended phenotype in a canine sociobiological tale. (Haraway 2005: 308)

Människan skulle inte existera, i varje fall inte såsom vi känner henne, om det inte vore för
hundar, och tvärtom. En liknande tanke återkommer i Haraways genomgång av 1900-talets
primatforskning (Haraway 1989) – mänskliga egenskaper har använts för att beskriva apor,
som sedan observerats och fått fungera som modeller för mänskligt beteende. Människan blir
en kopia av apan som i sin tur framställs som en kopia av människan. Alltså – människan blir
en kopia av sin egen kopia som i sin tur är en kopia av människan.
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Sammanfattning av det binäras dynamik
I de diskuterade författarnas verk framkommer ett antal aspekter av den binära kategoriseringen, en del explicit, en del implicit (för en utökad diskussion om det binäras aspekter och
hur de tar sig uttryck i Azars, Butlers och Haraways analys, se Redmalm 2007a):
Inverterad meningsproduktion
Mening kan endast skapas genom att 1 och 0 spelas ut mot varandra. Svensken behöver invandraren, den heterosexuella behöver den homosexuella, könet behöver genus och människan behöver djuret – endast på detta sätt kan deras existens bli möjlig.
Uppskjutandets logik
Innebär att 1 och 0 aldrig ges en fullständig eller logiskt koherent definition. Nödvändiga villkor ges för svensk, heterosexuell och mänsklig, men ingen uppsättning villkor är en garanti
för att försäkra sig om ett tillskrivande av dessa kategorier.
Ena sidan blir norm via den andra sidan
Den ena sidan framställs som en norm eller som något fullkomligt – och den andra görs till
avvikelse eller något ofärdigt.
Ursprung och produkt
Den ”ofärdiga” sidan i en binaritet framstår därmed som en kopia, en effekt eller en ofullständig version av den andra sidans original.
Binära binariteter
En binaritet kan försvaras genom flera andra binariteter eller kategoriseringar. Idén om det
mångkulturella Sverige bygger på en idé om att det existerar distinkta kulturer – medan
svenskheten som kultur osynliggörs. Vidare blir man och kvinna till genom binariteter som
hetero/homosexuell och kön/genus.
Anomalier och affekter
Hela tiden uppstår anomalier i förhållande till en given binaritet. En del anomalier kan varken
tystas eller uteslutas med rationella argument. Då använder binariteternas försvarare argument
som spelar an på känslor och truismer.
Satir genom det binäras iscensättning (ironins begränsningar)
Kreolen, könsöverskridaren och cyborgen förvirrar gränserna mellan binariteterna, men Azar,
Butler och Haraway förespråkar egentligen ett framhävande av stereotyperna snarare än en
förvirrande ironisering. Jag skulle därför hellre vilja tala om satir än om ironi. Dock vill jag
inte ställa begreppen i ett binärt motsatsförhållande – jag tror inte att de nödvändigtvis måste
utesluta varandra.

Ironi versus satir
Så vad är satir? G. W. F. Hegel (refererad och diskuterad i Gadamer 1976) talar om die verkehrte Welt – på engelska the topsy-turvy world, alltså ungefär uppochnervärlden. Vi kan aldrig beskriva världen på ett fullkomligt vis eftersom världen ständigt överraskar oss med att
vara på ett annat sätt än vi tänkt oss. Det är också därför som satiren är så träffande. Satir
handlar om att beskriva någonting på ett sätt som är tvärtemot gängse beskrivningar. Men
eftersom vi aldrig kan beskriva något fullständigt, så kommer satiren också stöta på de möjliga beskrivningarnas gränser.
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Satiren framhäver på så sätt det godtyckliga i fundamentalistiska beskrivningar av vår tillvaro. Genom att beskriva någontings motsats skapar satirikern ett slags skrattspegel för kategoriseringen ifråga som framhäver kategoriseringens brister och gränser. Azar, Butler och
Haraway menar att vi bara kan utmana vår binära förståelse genom ett spel av binariteter, genom att spela ut 1:or och 0:or mot varandra, snarare än att ironisera över spelet och vägra använda kategorierna över huvud taget.
Satirens ledord är ”Vägra bära bevisbördan”. Det är inte de som vanligtvis placeras i den
underordande kategorin som ska behöva bevisa sin tillhörighet. Låt istället de överordnade
binaritetsidkarna tackla det per definition omöjliga uppdraget att ge en slutgiltig definition av
sina favoritbinariteter. På det sättet kommer binaritetsidkarna bli sina egna satiriker.
Genom att spela ut binariteterna mot varandra kan vi lura det binäras mekanismer och
främja en binär Entzauberung. Här vill jag argumentera för djurstudier som särskilt viktiga för
ett problematiserande av det binära. Djuret har alltid fått figurera som en humanistisk slagpåse. Genom att närmare studera representationer av ”djuret”, och interaktion med ”djuret”,
kan vi se vår konstruktion av ”djuret” som en skrattspegel, vars förvrängningar accentuerar de
begränsningar som vi ålägger det vi hittills kallat människan.
I studiet av samspelet mellan människa och djur kan man finna hur den omöjliga föreningen av 0 och 1 blir ofrånkomligt verklig. Lynda Birke, Mette Bryld och Nina Lykke
(2004) betonar just denna samvaro mellan människa och djur. I den subversiva repetitionen
blir det tydligt att kroppen på samma gång är social och materiell, den är meningsfull materia.
Författarna vill tala om interaktion med djur på samma sätt – när vi interagerar med djur blir
det tydligt att vi skapar något nytt tillsammans. Ryttaren och hästen lär sig varandras sätt att
vara, blir ett och så att säga förkroppsligar kentauren. Men laboratorieråttan är också ett bra
exempel – den har avlats fram av människan, samtidigt som laboratorierna har vuxit fram runt
och i anpassning till råttan. Forskarens samvaro med råttan visar på ett förhållande där både
forskarens kropp och råttans på en gång är en kulturell produkt och en biologisk organism, två
dyader som tillsammans med laboratoriet bildar en intra-agerande enhet (a.a. samt Holmberg
2005).
Det helt ordinära husdjuret kan betraktas som en annan subversiv existens. Husdjuret är ett
stycke natur som placerats i kulturen, dvs. vid hemmets härd. Husdjuret förväntas representera det vilda, det djuriska, det absoluta andra (jfr. Derrida 2008). Samtidigt räknas husdjuret
ofta som en del av kärnfamiljen och ”förmänskligas” genom en mängd diskursiva tekniker.
Man kan över huvud taget fråga sig vad förmänskligandet, alltså antropomorfismen, innebär i
detta fall. Om vi måste vänja oss av med tanken på att det skulle finnas något essentiellt
mänskligt blir mötet med husdjuret ett fascinerande växelspel av närhet och avstånd, där
”människa” och ”djur” ena stunden ter sig som motsatser, för att nästa ögonblick bli svåra att
över huvud taget skilja åt (jfr. Redmalm 2007b).
***
Jag skulle vilja tacka Sverre Wide för en inspirerande uppsatshandledning. Utan hans förslag
hade den här texten aldrig skrivits. Jag vill också tacka Clara Iversen för hennes noggranna
läsning och kommentarer, både av denna text och den ursprungliga uppsatsen. Slutligen
tackar jag Tora Holmberg, som inspirerade mig till att utveckla resonemangen i en tidigare
uppsats - resonemang som nu ligger till grund för den här texten.
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En ”nordisk friluftstradition” med allemansrättspraktiken som viktigt element har
haft och har en central roll i nationell identitet inte minst i Norge och Sverige.
Samtidigt har denna friluftstradition sedan det moderna miljöengagemangets
framväxt från 1970-talet också lyfts fram som viktig inspirationskälla och illustration till ekopolitiska perspektiv i linje av djupekologi och alternativ utveckling.
Denna presentation kommer att illustrera diskussionerna om en nordisk friluftstradition parallellt med industrisamhällets framväxt och med särskild fokusering
på Sverige och Norge och dess pedagogiska roll. Presentationen kommer även att
särskilt uppmärksamma kopplingarna mellan å ena sidan denna diskussion och å
andra sidan djupekologiska och konsumtionskritiska utvecklingsperspektiv. En
koppling som också uppmärksammats internationellt som ett nordiskt bidrag till
att se fritidens naturumgänge ”the friluftsliv way” som en inspirationskälla för en
alternativ samhällsutveckling.
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Introduktion
Så här skriver Torsten Fogelquist i ”Om svenskt landskap och natursinne” i Svenska Turisföreningens (STF) årsskrift 1935: ”I Sveriges natur har svensk fosterlandskärlek en oskattbar
tillgång och kraftkälla”. Tankarna om en ”nordisk friluftstradition” med allemansrättspraktiken som viktigt element har haft och har en central roll i nationell identitet i Sverige även om
det är viktigt att se de internationella parallellerna. Denna uppsats kommer att diskutera framväxten av friluftslivet i Sverige inkl allemansrätten och friluftslivets pedagogiska roll. Särskilt
kommer jag att uppmärksamma tankarna om en mer specifik nordisk friluftstradition och
kopplingarna till en djupekologisk och konsumtionskritisk inspiration. Texten bygger på eget
tidigare skrivande och de empiriska undersökningar och referenser som dessa i sin tur baserar
sig på, exempelvis: Sandell, 1997; 2006a; 2009; Sandell & Sörlin, 1994; 2008.

Friluftslivets framväxt
Friluftslivets historia i Sverige är i huvudsak drygt hundra år (Sandell & Sörlin, 2008) även
om många viktiga rötter går mycket längre tillbaka än så, se t.ex. den långa bakgrundshistorien till Nationalstadsparken i Stockholm (Holm & Schantz, 2002). År 1885 etablerades Svenska Turistföreningen (STF) med övergripande syfte att genom praktiska arrangemang och
information göra det svenska frilufts- och fritidslandskapet uppskattat och tillgängligt för
allmänheten. Det som idag heter Friluftsfrämjandet startade 1892 under namnet ”Föreningen
för skidlöpningens främjande i Sverige” och i början av 1900-talet startade scoutrörelsen
(t.ex. Sveriges Scoutförbund 1912). Alla dessa rörelser hade tydliga internationella inspirationskällor och friluftslivets etablering i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet var
något som återfanns inte bara i Norden utan också i t.ex. England och Nordamerika (se t.ex.
Nash, 1982; Oelschlaeger, 1991; Schmitt, 1969; Callicott & Nelson, 1998). Men det finns
också anledning att diskutera en nordisk friluftstradition med egna karaktärsdrag som t.ex. en
omfattande allemansrätt. Folklighet och enkelhet lyfts ofta fram som särskilt framträdande i
det nordiska friluftslivet (om det nordiska perspektivet på friluftsliv se t.ex. Wiklund, 1995;
Tordsson, 2003; Breivik & Løvmo, 1978; Sandell, 1997; Sandell & Sörlin, 2008; Nedrelid,
1991; Gelter, 2000; Eichberg & Jespersen, 1986; Andkjær, 2005).
Ett viktigt drag både i Sverige och internationellt var kopplingen mellan friluftsliv, naturturism och nationell identitet. Friluftsliv blev i dess start för inflytelserika grupper inte minst
ett mobiliseringsprojekt för att etablera nationell enhet och en gemensam självbild. Så här
skrev t.ex. en av STFs grundare, Svenonius (1886:84; emfas i original): ”om ej fosterlandskärlekens heliga eld vaknar hos den, som är i tillfälle att med egna ögon se sig omkring i
vårt härliga fädernesland, då kan intet väcka den till lifs, då är den mannen eller kvinnan ej
värd att kallas svensk”. Andra exempel på forskning förutom Sandell & Sörlin 2008, med
aknytning till detta är: Rantatalo 2002; Rantatalo & Åkerberg 2002; Frykman 1987 och 1996;
Löfgren, 1987, 1990 och 1992; Aronsson, 2004; och Sörlin 1995.
Det tidiga friluftslivet runt sekelskiftet 1900 och dess organisationer hade varit dominerade
av överklass och av män. Platser som då särskilt hade lyfts fram för friluftsliv var de mer utmanande landskapen som fjäll och kust. När Sverige demokratiserades i större utsträckning en
bit in på 1900-talet och med semesterlagstiftning, i kombination med högre materiell välfärd,
blev det möjligt för större befolkningsgrupper att ägna sig åt naturkontakt på fritiden. Cykelsemester, vandrarhem, friluftsbad och camping blev typiska inslag i denna friluftslivets
breddning och det handlade mycket om fritidens ”rätta” nyttjande. Hälso- och rekreationsperspektiven var tydliga och kvinnorna, liksom friluftsliv i närmiljön, blev synligare jämfört med
tidigare (se t.ex. Eskilsson, 1995). Myndigheterna blev mer engagerade och förutom skolans
friluftsverksamhet, som varit viktig sedan länge, uppmärksammades också den breda allmänhetens fritid och friluftsliv. En fritidsutredning tillsattes t.ex. 1937 med uppdrag att lämna
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”förslag rörande underlättande och tryggande av möjligheterna för den icke jordägande befolkningen att idka friluftsliv m.m.”.
Parallellt med efterkrigstidens materiella välfärdssamhälle blev också friluftslivet allt tydligare och för allt fler kopplat till materiella saker särskilt utformade för fritid och friluftsliv.
Statens intresse för att planera och styra friluftslivet blev också mer påtagligt, bl.a. som ett led
i den fysiska riksplaneringen som påbörjades 1967. Statens Naturvårdsverk som inrättades
samma år fick exempelvis friluftsfrågor som ett av sina viktigaste områden att arbeta med.
Friluftsanläggningar, kanalisering till vissa områden och att undanröja hinder i form av brist
på information, parkeringsplatser, vandringsleder eller vindskydd, var inslag i den offentliga
friluftspolitiken. Vi kan också notera att i mitten av 1970-talet inrättades 25 stycken s.k.
primära rekreationsområden och att staten övertog 460 mil markerade leder i fjällen.

Friluftsliv som social markör
Friluftslivets stora betydelse som markör av social tillhörighet är tydlig och dess starka koppling till vad som har förväntats inom olika grupper under olika tidsperioder. Det handlar t.ex.
om det tidiga friluftslivets knytning till det urbana samhällets högre stånd som i samband med
friluftsliv mötte lantligt förankrade grupper från andra samhällsklasser. Ett tidsvittne, Carl
Fries, skriver 1935 i boken ”Vi och vår natur” om förskjutningen från det tidiga friluftslivet
runt sekelskiftet 1900 till den ökade bredden på 1930-talet som noterades ovan:
För den som minns den idylliska förkrigstiden på landet [före 1a världskriget] stå sommargästerna fram som uppenbarelser från en annan värld. ... [De dök upp] mitt i den
enkla lantligheten med stort bagage, märkvärdiga fasoner och nya fina kläder. De
promenerade omkring i hagarna, badade i sjön, satte sig att meta i solgasset vid en strand,
där det aldrig nappade. ... Nu är allt förändrat. Från alla städer och samhällen söka sig nu
– lördag, söndag, vecka efter vecka, året igenom – hundranden och tusenden ut i markerna, till skogar, hagar och stränder.

Återkommande konflikter mellan olika natur- och landskapsperspektiv är t.ex. när lokalbefolkningens intresse av att avverka skog ställs mot en urban, välformulerad medelklass som
önskar bevarande av det orörda (Lisberg Jensen, 2002b). Ett antal exempel på ”reservatsdilemman” kring naturskydd, turism, lokalt friluftsliv och regional utveckling har också följaktligen seglat upp i debatten under 1900-talets senare decennier både i Sverige och internationellt (Sandell, 2005; Zachrisson et.al., 2006).
Att friluftslivet i stor utsträckning har varit en manlig domän och att vissa typer av friluftsliv ofta kopplas till manliga respektive kvinnliga könsroller är också uppenbart. Som exempel
kan vi notera att om en iögonfallande äventyrsprestation görs av en kvinna lyfts det inte sällan
fram som en viktig sak i sig att det gjorts av en kvinna (Sandell, 2000). Däremot är det mer
närområdes- och barnorienterade inte sällan associerat till förväntningarna på den kvinnliga
könsrollen (Rantatalo, 2008; Eskilsson, 1996 och 2008; se även t.ex. Pedersen, 1999). De här
markör- och förväntningsaspekterna är förstås något som också har stor relevans inför
framtiden, t.ex. när det gäller de nya svenskarna (se t.ex. Johansson, 2006; Karlsson, 2006).

Allemansrättens framväxt
Den svenska allemansrätten kan förstås som ett ”friutrymme” mellan olika lagar och regelverk som begränsar landskapets nyttjande och tillgänglighet. Detta friutrymme har som sin
huvudprincip att man inte skall ”störa eller förstöra” och för att veta dess gränser måste man
kunna ”läsa” landskapets signaler om ömtålighet och störningsrisk (Kaltenborn et.al., 2001;
Bengtsson, 2004; Sandell, 2006b). I den mån det går att särskilja en nordisk friluftstradition
måste allemansrätten ses som ett grundläggande fundament i en sådan friluftstradition. Men
allemansrättstraditioner finns också i många andra länder även om de ”frirum” som där står
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till buds för friluftslivet ofta är betydligt snävare än den svenska allemansrätten. Liknande
storlek på ”frirummet” råder i Norge och Finland, men även t.ex. Skottland kan nämnas som
område med stark ställning för friluftslandskapets tillgänglighet (Dahlberg et.al., 2009).
I vilken utsträckning bör då den svenska allemansrätten ses som en modern nykonstruktion
eller som en tradition med rötter i det förindustriella samhället? Utifrån min studie av allemansrättens historia med hjälp av Svenska Turistföreningens årsskrifter (Sandell, 1997) kan
följande summeras. Fritid och friluftsliv är en direkt spegling av det framväxande urbaniserade industrisamhället och följaktligen fritids- och friluftslandskap och deras tillgänglighet.
Allemansrätten som begrepp och med ett innehåll i linje med dagens dyker därför inte upp
förrän friluftslivet successivt vunnit i bredd och betydelse. Däremot är det samtidigt ingen
tvekan om den spårlösa färdens självklara möjlighet över mark och vatten oberoende av om
dessa var i privat ägo eller ej och oberoende av om man varit i kontakt med ägaren innan. I
denna bemärkelse verkar det framväxande friluftslandskapet redan från början ha varit
allmänt tillgängligt. Allemansrättens grundläggande praktik bör därför kunna ses som en del i
vår längre kulturhistoria.
Den nationalromantiska stämningen kring sekelskiftet ser ut att ha haft avgörande betydelse för synen på friluftslandskapets tillgänglighet. Inte minst intresset för nationell enhet, att
alla inom territoriet skall inbegripas, och den etnografiska fascinationen inför det bortflyende
förindustriella samhällets människor, redskap och kunskaper förefaller viktiga för friluftskulturens utformning. Friluftslivets infrastrukturella och utrustningsrelaterade förutsättningar
verkar ha varit avgörande för utformningen av tillgänglighetsaspekter som övernattning och
matlagning i det fria under friluftslivets historia. Från den initiala omöjligheten för en okunnig
att överhuvudtaget färdas i landskapet utan lokalt stöd i form av vägvisare, övernattningsmöjligheter och mat (alternativt i obebyggda trakter: vägvisare och bärare). Via, i takt
med att kartor, kunskaper och utrustning förbättrades, en övernattningsstil som ofta förutsatte
förhållandevis stora ingrepp i form av t.ex. granristäkt och användning av grov ved. Till vår
tids möjlighet med i princip spårlös övernattning genom hållbar och lätt mat, tillräckligt
varma sovsäckar, komfortabla liggunderlag etc. och där en eld mer är än fråga om trivsel än
nödvändighet och därför kan anpassas till ej störande vedtäkt. Och, som sagt, även i friluftslivets inledande skede för över hundra år sedan verkade man kunna övernatta i det fria om
man inte störde någon eller gjorde några störande ingrepp.

Några nutidsnoteringar
Det är alltid svårt att uttala sig om sin samtid men det verkar rimligt att påstå att friluftslivet i
Sverige i början av 2000-talet kännetecknas av en ökande kommersialisering och en ökad
koppling mot äventyrs- och ekoturism med delvis nya aktiviteter som inte var kända för några
decennier sedan (Arnegård, 2006; Sandell, 2004a). Som bred fritidssysselsättning i enklare
former håller dock friluftslivet även sina ställningar hyggligt (Fredman et.al., 2008a-d). Sedan
början av 2000-talet finns också tecken på ett ökat intresse från centrala myndigheter jämfört
med det relativt låga intresset under 1980- och 1990-talen. Starten för den här senaste ”uppgången” kan kopplas till den utredning som 1999 (Statens stöd..., 1999) pekade på betydelsen
av att administrativt skilja friluftslivet från idrotten. Naturvårdsverket har återfått ett tydligt
ansvar för friluftsfrågorna, ett Friluftsråd har inrättats, särskilda stödpengar har getts till Lokala Naturvårdsprojekt där inte minst friluftsliv lyfts fram och nya forskningssatsningar har
gjorts.
Men sett över hela 1900-talet får man generellt ett intryck av att när de mer högstämda och
tydligt socialt och ideologiskt grundade friluftsmotiven med högperioder i de tre perioderna
som här ovan lyfts fram (sekelskiftet 1900, 1930-talet och 1960-talet) kommer i bakgrunden
– då får friluftslivet svårare att hävda sig som politikområde. Angående bildandet av
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Naturvårdsverket 1967 (med friluftsliv som ett av sina ansvarsområden), skriver Olson
(1987:15-16):
Statens fritidsnämnd, som 1963 ’för undvikande av missförstånd’ hade bytt namn till
Statens friluftsnämnd, skulle enligt förslaget läggas ned och ärenden rörande fonden för
friluftslivets främjande skulle föras över till det nya verket. /.../ Kanske var det trycket
från en allt starkare opinion för en mer handfast kamp mot miljögifterna, som gjorde att
regeringen lät det av utredningen föreslagna ordet ’friluftsnämnd’ utgå i det nya verkets
namn. Rachel Carson 1 kom, så att säga, emellan.

Naturen som fostrare – friluftslivet som pedagogisk tradition
När det gäller återkommande motiv för friluftsliv kan vi i förordet till ”Boken om friluftslif”
från 1910 läsa:
I naturen finnes hvilan och lugnet, där är luften ren, där blåser det friska vindar, som har
förmågan både att svalka en het panna och att jaga bort tröttande tankar. Mycket har
gjorts för att särskilt ungdomen, på hvilken vårt lands framtid hänger, skall dragas ut till
ett friskt och stärkande lif i Guds fria natur. /.../ Men det är ej blott ungdomen, som behöfver friluftslif. Ofta är det fullt ut lika nödvändigt för äldre. Trötta, utarbetade, nervösa
skola de genom ett ordnadt friluftslif långt lättare återvinna hälsa och krafter än genom
hundratals mediciner.

Det är inte svårt att i detta citat känna igen några av de vanligaste motiven även bakom dagens
intresse för friluftsliv. Historiskt är det viktigt att påminna om den pedagogiska roll som
friluftslivet hade under sin inledande period för att mobilisera landets ungdom till fromma för
nationell identitet och som motdrag mot klassrelaterade konflikter liksom vad man uppfattade
som mer okontrollerade fritidsaktiviteter. Och även idag är det väl ingen tvekan om att en av
friluftslivets viktigaste roller enligt många är att mobilisera barn och ungdom bort från stillasittande inneliv framför data- och tv-skärmar.
Friluftslivets legitimering – alltså varför man bör ”ut” – kan i huvudsak återföras till två
typer av motiv (Sandell, 2004b) nämligen (i) att det i friluftsliv och naturkontakt ligger ett
egenvärde, en livskvalitet, som inte går att finna i det brusande och kulturtyngda urbaniserade
industrisamhället; respektive (ii) att friluftslivet är ett bra medel för olika syften som t.ex.
kroppslig och själslig hälsa, gruppgemenskap och naturvård.
Idag är det miljöpedagogiska intresset för närnatur och enkelt friluftsliv, inte minst i verksamheter för barn, påtagligt. Vi kan spåra rötterna till detta i de tidiga friluftsorganisationernas ungdomsverksamhet från seklets början. Pedagogiskt präglades dessa bl.a. av den s.k.
reformpedagogiken där egna upplevelser och självstyrande grupper var viktiga. Efter andra
världskriget var framför allt Friluftsfrämjandets barnverksamhet (”Mulleskolan”; se Rantatalo, 2008) en viktig inspirationskälla för intresset för naturkontaktens värde inom förskolan,
och successivt även inom skolan. Återkommande ser vi en tematik där friluftslivets naturkontakt anses leda till förändrade attityder som sedan leder till förändrade beteenden – en
kausalitet vars forskningsstöd dock inte är helt självklart (se t.ex. Öhman, 2003; Sandell,
2004b; Rickinson et.al., 2004).

Friluftsliv som samhällskritik och den djupekologiska inspirationen
Under rubriken ”Utomhus i konsumtionssamhället” skriver Ahlström (2008:170):
Förbättrade ekonomiska och sociala förhållanden under 1950- och 1960-talen fick stor
1

Anspelar på Carson 1963.
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betydelse för friluftslivets utveckling. Allt fler hushåll fick råd att skaffa bil, och massbilismen fick sitt genombrott. Den svenska bilparken ökade från en kvarts miljon bilar år
1950 till över en miljon på tio år. Ytterligare ett drygt decennium därefter rullade över två
och en halv miljon bilar på de svenska vägarna. Bilen gav fritiden och friluftslivet nya
dimensioner. På helgerna åkte hela familjen på ”bilutflykt” till naturen.

Den här dramatiska utvecklingen med ökad materiell välfärd, motorisering och kommersialisering som element i friluftslivet var förstås något som även friluftslivet måste förhålla sig till.
I allmänhet kan man nog säga att den ökade planeringen och standardhöjningen sågs som
något positivt även av friluftslivets företrädare och år 1961 kunde man t.ex. läsa följande i en
ledare i Friluftsfrämjandets tidskrift:
Man kan tycka, att det är onödigt, att bilen skall kunna köras ända fram till knutarna [på
raststugan i naturen]. Men så ser inte bilägarna på saken. /.../ Detta är ett faktum, som vi
måste rätta oss efter, i varje fall vi, som vill verka för friluftsliv åt så många som möjligt.
/.../ Vi har all anledning att se positivt på bilen.

Men en del grupper var öppet kritiska som t.ex. friluftsrörelsen ”Argaladei – friluftsliv en
livsstil”. Motståndet mot kommersialismen var här en viktig utgångspunkt och det gällde särskilt den kommersialism som var riktad till barn och ungdom och som gällde fritid, natur och
friluftsliv. Den strategi som man tyckte sig se från myndigheternas sida i form av ännu ”mjukare soffor” för att locka ungdomar till fritidsgårdar och föreningar, ville man ersätta med
utmaningar och uppförsbackar (både bokstavliga och bildlika) – man ville se mer av känsla,
äkthet och naturnärhet (Se t.ex. Waldén 2001; Sandell 2006a).
Även om friluftsliv under sin 100–150 år långa historia inte i huvudsak varit samhällskritisk utan företrädesvis har startats, drivits och organiserats som ett sätt att stödja det rådande
samhället och dess ledande grupper och deras intressen så finns ett antal exempel på kopplingar mellan radikal samhällskritik och friluftsliv. Exempelvis: romantikens idéer som haft
stor betydelse för friluftslivets tankegods; 1800-talsfilosofen Henry David Thoreau i USA, en
av de mest radikala kritikerna av det moderna industritillväxtsamhället och återkommande
åberopad i friluftskretsar; den norska ekosofiska och djupekologiska traditionen med namn
som Arne Naess (1976), Sigmund Kvaløy-Sætereng (1976) och Nils Faarlund (1973), eller
den svenska ekofilosofen Rolf Edberg (1974) – alla återkommande inspirationskällor även i
Argaladeis skrifter och kurser.
Som en ihopknytning av detta samhällskritiska friluftstema och frågan om en nordisk friluftstradition – med allemansrättens som ett viktigt karaktärsdrag – kan vi notera hur det nyligen i tät följd kommit två böcker på engelska med det skandinaviska ordet ”friluftsliv” i titeln.
Det är antologin Nature First: Outdoor Life the Friluftsliv Way med Bob Henderson och Nils
Vikander som redaktörer (Natural Heritage Books, Toronto, 2007) och Roger och Sarah Isbergs bok Simple Life ”Friluftsliv”: People Meet Nature (Trafford Publishing,
www.trafford.com, 2007). Visst finns det, som alltid, tillfälligheter inblandade i att de kommer just nu som att den ena författaren, Roger Isberg, efter lång tid som friluftsvägledare i
Sverige sedan en tid är gift och bosatt i Nordamerika. Eller att en omfattande process med
workshops och seminarier som underlag för antologin Nature First nyligen gått i mål. Men
jag tror det är viktigt att vara uppmärksam på i vilken utsträckning de här utgivningarna också
står för något mer djupgående.
Antologin Nature First är en bred mönstring som med hjälp av ett 30-tal författare från
framför allt Nordamerika och Skandinavien på tio gånger så många sidor ”recognizes the significance of an ongoing connection between humans and the natural environment”. Strategin
bakom boken är att: ”the Scandinavian approach to creating such a relationship with nature
(known as friluftsliv) is combined with efforts by Canadian and other international advocates
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to explore ways of applying this wisdom to everyday life experiences in the out-of-doors”.
Roger och Sarah Isbergs bok har mycket av sin grund i den förres långa verksamhet som
friluftsvägledare vid Sjöviks folkhögskola i Sverige och där utgivna böcker t.ex. Färd: möte människa - natur (1991). Om Henderson och Vikanders antologi i stor utsträckning är en
mångfaldig politisk-ideologisk diskussion av friluftstraditioner och friluftsliv som begrepp i
förhållande till frilufts- och samhällspolitik uppdelade på en skandinavisk, en Canadensisk
och en internationell del så är boken Simple Life en mycket personligt reflektion om konkreta
friluftsupplevelser i förhållande till vad som är viktigt och värdefullt i livet.
En utgångspunkt för en förståelse av de här aktuella böckerna anser jag är deras gemensamma mötespunkt i naturnära enkelhet som samhällskritik i ett konsumistiskt samhälle. Båda
böckerna har tydliga kopplingar till den norska djupekologin/ekosofin liksom till den nämnda
radikala svenska friluftsorganisationen Argaladei – Friluftsliv en livsstil. När det gäller kopplingarna mellan friluftsliv och djupekologi/ekosofi är Nils Faarlund, ledare av norsk högfjellskola och nära samarbetspartner med Naess och Kvaløy särskilt viktig. Han talar till exempel om en ”samhällsmaskin”, där fritidsliv i naturen riskerar att reduceras till bara återskapande av arbetskraft plus miljöförstöring och resursförbrukning (Faarlund, 1979). Vi kan
också erinra oss Inge Liens sätt att, i sin Naturleg skiidrott från 1977, med en teckning visa
spänningen mellan fritidens ”naturvärderingar” (som illustreras med växande träd med mjuka
och runda former) och arbetslivets ”maskinvärderingar” (som illustreras med ett rektangulärt
rutnät som påminner om ett fängelsegaller). När dessa två värderingsgrunder i Liens figur
möts, till exempel i form av friluftsliv, blir det ”splittring och konflikt” ur vilken det finns två
alternativa vägar. Antingen leder det till ”harmonisering med friluftsliv” (där det rektangulära
gallret får böja sig efter trädens form) eller till ”harmonisering med maskinliv” (där träden får
anpassa sig till gallret och blir fyrkantiga). De här motsatsbilderna och spänningarna påminner också om det grundläggande faktum att friluftsliv i en konventionell bemärkelse förutsätter dess motsats – staden och industrisamhället. Om friluftslivet och dess upplevelsers konsekvenser avlänkar sig tillräckligt långt från industrisamhällets grundläggande värderingar så är
det knappast längre friluftsliv i konventionell bemärkelse. ”Ramen” för friluftsbegreppets
platsrelation spricker. Det handlar då inte längre om något som är kopplat till vissa (rekreations)områden och viss (fri)tid, utan det rör sig om ett naturupplevande liv som får sätta sin
prägel på samhället i övrigt – en platsrelation i linje med det radikala samhällskritiserande
friluftslivets långsiktiga strävan.
När det gäller frågan om huruvida en specifik nordisk friluftstradition skiljer sig från hur
det ser ut i andra industriländer och som motiverar användandet av detta ord internationellt så
är det först viktigt att påminna om det som sades ovan: att friluftsliv i bred bemärkelse är
något som finns i hela den industrialiserade världen; att mycket av friluftslivet i Skandinavien
är direkt internationellt inspirerat; och att det aldrig har funnits bara en friluftstradition i t.ex.
Sverige – det har alltid funnits olika varianter beroende på klass, kön, uppväxt etc. Men samtidigt finns det uppenbarligen inspirerande drag i de nordiska erfarenheterna kopplade till
pedagogiska perspektiv, naturnärhet, enkelhet och allemansrätt och att dessa på ett förtjänstfullt sätt under lång tid gjorts reflekterade och tydliga i nordiska friluftsgrupperingar,
även om naturnära ideal också finns i många andra länder. Vi kan här spekulera över olika
bakgrundsfaktorers betydelse som en mindre feodal historia och låg befolkningstäthet liksom
kopplingar till välfärdssamhällets framväxt.
Om en internationell användning av begreppet ”friluftsliv” och diskussionen om specifika
karaktärsdrag i en nordisk friluftstradition inte blir överdrivna anspråk på exklusivitet utan
mer ses som ett samlingsuttryck för ett naturnära, enkelt friluftsliv som bygger på mångfaldigt
hänsynsfullt och långsiktigt bruk av vårt gemensamma landskap, vår miljö, då är det internationella intresset både intressant och relevant. Och om vi så kopplar detta till att låta en sådan
fritidens naturrelation också inspirera till ett radikalt ifrågasättande av den rådande samhälls-
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utvecklingen – då finns här kanske en viktig hävstång för samhällsförändring! En förändring
av ett industritillväxtsamhälle där å ena sidan klimat, miljö, livskvalitet och hållbar utveckling
av i princip alla påstås ha högsta prioritet, men där å andra sidan den successivt ökande
bruttonationalprodukten framför allt investeras i ökad materiell konsumtion och där Thailand
börjar bli ett av svenskarnas viktigare fritidsområden. Och att i ett konsumistiskt industritillväxtsamhälle prioritera naturnärhet, enkelhet och icke-materiella värden är revolutionärt!
Allemansrätten kan här ses som illustration till det hänsynsfulla mångbruk av vårt gemensamma landskap – vår miljö – som framtida generationer redan egentligen kräver av oss.
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”By, landskap, kraftverk”
– kärnkraftens poetik
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Under 1950-talets mest euforiska kärnkraftsoptimism bar den nya kraftkällan på
ett löfte om ett definitivt överskridande och behärskande av naturen. ”Under
århundraden har människan smugit omkring, rädd för kylan, mörkret, hungern och
vilddjuren”, framhävde Tage Erlander 1955 och ställde mot detta möjligheten att,
genom kärnkraften, skaffa sig ett ”herravälde över naturens krafter”. Syftet med
detta paper är att utifrån en narrationsmodell hämtad från sociologen Margaret R.
Somers lyfta fram hur det konkreta realiserandet av kärnkraften – byggandet av
kärnkraftverken – mellan 1965 och 1973 formuleras i berättelser. I dessa utgör
natur, landskap, kulturmiljö och plats centrala komponenter, och möjliggör som i
Gustav VI Adolfs tal vid invigningen av Oskarshamnsverket en sammanlänkning
av exempelvis modernitet, traditionalitet och nation. Jag vill genom en jämförelse
med en internationell kontext visa att den svenska konceptualiseringen av
byggandet är påtagligt tömd på den utopiska energi som i ett flertal andra länder
omsätts i arkitektoniska visioner orienterade mot framtiden. Utifrån
kärnkraftsbeställarnas informationsmaterial, filmer, invigningstal, kulturhistoriska
undersökningar etc. skall jag diskutera varifrån berättelserna formuleras, vilka
resurser som tas i anspråk och vilka kollektiva identitetspositioner som möjliggörs
genom dessa narrationer.
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”By, landskap, kraftverk” – kärnkraftens poetik
Vad innebar det att bygga kärnkraftverk i Sverige under åren strax innan och strax efter 1970?
Det är den till synes naiva fråga som jag vill ställa i det följande. Några enkla svar är att det
till exempel innebar att företag som AB Färdig betong och Skånska cementbolaget genom
egen försorg och genom underentreprenörer hade tusentals byggnadsarbetare sysselsatta i
grävningsarbeten och betonggjutning. Ett mer samhällsekonomiskt orienterat svar var att ett
komplement till vattenkraften implementerades. Jag vill visa att det också innebar något mer.
För att göra det kommer jag att ta Ernesto Laclau och Chantal Mouffes diskursteoretiska
resonemang i anspråk. Min avsikt är att i det följande väva samman detta med en
narrativitetsmodell som jag hämtar från sociologen Margaret Somers samt Jörn Rüsens
historienarrationsteori.
I en internationell kontext är det inte svårt att se hur byggandet av kärnkraftverk och
kärntekniska anläggningar under åren kring 1970 bland annat begreppsliggjordes i termer av
arkitektur. I temanummer och artiklar lyftes kraftverken och de problem och utmaningar som
föreställdes hänga samman med dem fram i arkitekturfacktidskrifter som amerikanska
Progressive Architecture, Architectural Record och Architectural Forum, brittiska
Architectural Review och RIBA Journal, tyska Bau & Werk och Deutsche Bauzeitung,
schweiziska Das Werk: Monatsschrift für Architektur und Kunst, franska L’Architecture
d’Aujourd’hui etc. I motsvarande svenska sammanhang finner vi ingenting av detta. Var
finner vi det då? Och vad är det vi finner, och hur?

Våren 1958
Låt mig börja med ett exempel. Inför nyvalet till riksdagen 1958 regisserar Olle Hellbom,
regissören till otaliga Astrid Lindgren-filmatiseringar som Alla vi barn i Bullerbyn, Vi på
Saltkråkan etc., en valfilm åt SAP med titeln Våren 1958. Filmen utgörs av att ledande partioch arbetarrörelseföreträdare som statsminister Tage Erlander, dåvarande socialminister
Torsten Nilsson och LO-ordföranden Arne Geijer håller tal in i kameran. Vidare formulerar
en manlig berättarröst det partipolitiska budskapet till bilder av olika saker och företeelser. Så
här lyder filmens avslutande rader:
Vi bygger åt våra barn – nya bostäder, vägar, fabriker, kraftverk, atomverk, sjukhus,
skolor. Vi arbetar – både för nuet och för framtiden. Vi satsar på teknik och vetenskap. Vi
satsar på en fortsatt utveckling av samhället. Stopp här – eller vidare framåt? 1

Sociologen Margaret Somers har utifrån syftet att undersöka konstruktionen av sociala
identiteter formulerat en modell som utgår ifrån fyra dimensioner av narrativitet: ontologiska
narrativ, offentliga narrativ, begreppslig narrativitet och metanarrativ. 2 Ontologiska narrativ
är enligt Somers de berättelser som människor använder för att definiera vilka de är på
individuell nivå. De offentliga narrativens dimension utgörs av aggregerade ontologiska
narrativ och består av överindividuella intersubjektiva berättelser, stora som små. Den
begreppsliga narrativiteten är de konstruktioner som tas i anspråk av den som studerar
socialitet. Metanarrativitet slutligen, är den dimension av berättande som hela samhällen är
1
2

Våren 1958, Sveriges socialdemokratiska arbetareparti, manus och regi Olle Hellbom, produktion Nordisk
Tonefilm, 27 min., 1958, (KB, avdelningen för audiovisuella medier, audiovisuella samlingarna).
Margaret R. Somers, ”Deconstructing and Reconstructing Class Formation Theory: Narrativity, Relational
Analysis and Social Theory”, i Reworking Class (red. John R. Hall), Ithaca/London 1997 och Margaret R.
Somers & Gloria D. Gibson, ”Reclaiming the Epistemological ’Other’: Narrative and the Social
Construction of Identity”, i Social Theory and the Politics of Identity (red. Craig Calhoun), Boston 1994.

52

nedsänkta i, det är berättelser om framsteg och förfall, om industrialiseringen och upplysningen.
För att återgå till Våren 1958 så präglas den metanarrativa dimensionen tydligt av
framsteget. Även om det återgivna avsnittet är förhållandevis kort så framgår att den
självklara ramen hanterar en rörelse framåt. Framåt, framtid, framsteg är både uttryckliga och
underförstådda referenspunkter. Nuet finns explicit med som något visserligen bra men endast
i den grad det härbärgerar rörelsen framåt. Då däremot, är den utelämnade och underförstådda
referenspunkten, den relief som relationen nu–framåt avtecknar sig mot.
Den mest förtätade dimensionen i det använda exemplet utgörs dock av det offentliga
narrativet. Mycket tydligt framträder här produktionen av en kollektiv identitet, ett vi. Det är
ett vi som har en betydligt större omfattning och utsträckning än exempelvis de tre
partiföreträdarna vilka utgör de enda explicita interlokutörerna, inte heller partiets valapparat
eller ens partiet eller arbetarrörelsen i stort täcker in detta vi. Det handlar snarare om ett
nationellt vi, om än inom ramen för ett metanarrativ som i någon mening låter nationens folk
konstrueras som arbetarrörelsens kollektiv.
Somers talar om hur det i det offentliga narrativet sker en selektiv appropriering av
händelser, händelser som ett berättande kan konstrueras utifrån. Vilka är händelserna i det
anförda exemplet? Jo, bland annat arbetas det på olika sätt, det satsas på vissa områden och
inriktningar, och framför allt byggs det en mängd saker. 3 Med Ernesto Laclaus och Chantal
Mouffes terminologi låter sig den selektiva appropriering beskrivas som en artikulering.
Genom denna artikulering sker en i princip tillfällig och föränderlig – men i praktiken som vi
vet ofta trögrörlig – låsning eller fixering av betydelse och sammantaget bildar dessa
fixeringar det som Laclau och Mouffe benämner ekvivalenslogik eller ekvivalenskedjor. 4
Ofta spinns ekvivalenslogiken kring en särskilt privilegierad punkt, en punkt som de kallar
nod.
En nod i exemplet ovan, vilket också kan utsträckas till filmen i dess helhet och i
förlängningen till 1950-talets socialdemokratiska yttrandepraktik, utgörs av begreppet
byggande. Kring detta byggande organiseras i stort sett hela diskursens ekvivalenslogik,
byggandet har vid sidan av en omfattande direkt framställning hela tiden också en metaforisk
närvaro genom exempelvis den näst sista satsen som lika gärna i ett ord skulle kunna utsägas
”samhällsbyggnad”. Ekvivalenskedjans grundläggande funktion är att skapa en logik i valet
av de aktuella artikuleringarna. Att bygga skolor för barnen är att arbeta för framtiden som är
en satsning på vetenskap som är en fortsatt utveckling, etc. Genom ekvivalenskedjan
motiveras också hur just vissa tecken genom artikuleringen mobiliseras från ett fält av
potentiella men icke-fixerade och icke-realiserade betydelser, det motiveras varför det
exempelvis är just objekt som bostäder, skolor, atomverk, etc. som mobiliseras och inte andra.
Ekvivalenskedjans funktion kan också jämföras med den denarrativiserande effekt som enligt
Somers paradoxalt nog präglar den metanarrativa dimensionen. 5
En central komponent i Laclaus och Mouffes diskursteori är idén om diskursiv kamp och
konflikt. Exemplet ovan är hämtat från den institutionaliserade politikens sammanhang och
konfliktperspektivet får man i ett sådant fall så att säga på köpet. Man kan lätt föreställa sig
hur alternativa och konkurrerande karakteriseringar och diagnostiseringar av samtid och
3

4
5

Jfr Jan Ekecrantz & Tom Olsson, ”Från social utopi till byggprojekt: journalistiken i omvandlingen av
folkhemmet”, i Bebyggelsehistorisk tidskrift, nr 28, 1994. Jfr också med den begreppliga metaforen
”theories (and arguments) are buildings”, George Lakoff & Mark Johnson, Metaphors We Live By,
Chicago/London 2003, s. 46 och passim.
Ernesto Laclau & Chantal Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic
Politics, London 2001 (1985), s. 105–114, 127–134.
Somers & Gibson 1994, s. 63.
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framtid skulle kunna se ut om de formulerades i valpropaganda för andra partier. I mitt
följande exempel framträder inte konfliktlinjerna lika tydligt. Huvudpoängen handlar dock
om att ta fasta på att och hur det föreligger skillnader mellan olika begreppsliggöranden och
vad dessa skillnader innebär.
Det var i det tidigare exemplet tydligt hur narrativet var orienterat mot framtiden, och där
fanns byggandet av kärnkraftverk, av ”atomverk” med som en komponent. Ytterligare en
intressant detalj är att samtidigt som ”vi satsar på teknik och vetenskap” utsägs så ackompanjeras
det visuellt av en blinkande lampa med radiaksymbol på och en skylt med texten
”strålningsfara”.

När kärnkraften kom till byn
Men när man zoomar in på kärnkraftverket självt, hur ser då de berättelserna ut? Ett mycket
bra exempel utgör den film som Oskarhamnsverkets Kraftgrupp AB beställde om tillkomsten
av det första svenska kommersiella kärnkraftverket, Oskarshamnsverket 1. Redan titeln, När
kärnkraften kom till byn, låter oss ana en narrativ intelligibilitet och emplotment som skiljer
sig från SAP:s valfilm. 6 Filmen, som började spelas in redan innan kraftverksbyggnationen
inleddes, utgör en nästan idealtypisk instans av det offentliga narrativets dimension. Genom
filmen skapas en högst medveten narration som riktar sig både inåt (som organisatorisk
självförståelse) och utåt (som information till allmänhet), den tillhandahåller ett slags
orienteringsram och möjliggör ett situerande av Oskarshamnsverket i en sociokulturell
kontext.
Också i När kärnkraften kom till byn finns den typ av appropriering av händelser som
liksom i Våren 1958 konstruerar ett narrativ orienterat mot framtiden. Berättarrösten talar
exempelvis om ”konstruktionsavdelningarnas datorer med snurrande magnetband och
smattrande skrivare [---] högsta precision i tillverkningen [---] det nästan otroligt rena vatten
som det egna reningsverket producerar.” Men i skarp kontrast till Våren 1958 så hanterar
dessutom När kärnkraften kom till byn ett offentligt narrativ där relationen mellan nuet och
det förflutna framträder som en central dimension. Till viss del rör det sig om en variant av
det som Somers lyfter fram som ett typiskt metanarrativt tema, framsteget begreppliggjort
som en kronologisk rörelse från mörker till ljus, från armod till välstånd, ett inte ovanligt
inslag i exempelvis den erlanderska retoriken. 7
Men ianspråktagandet av det förflutnas dimension tjänar inte bara som en konkretisering
eller illustration av framsteget. Det kan också som i När kärnkraften kom till byn fungera som
ett index på det riktigt storslagna. Genom att upprätta en historisk kontinuitet, och inte
använda ett perspektiv på kanske ett hundratal år som i det erlanderska framstegsnarrativet
utan snarare åtskilliga tusentals år, sätts det nuvarande fenomenet i relation till och
ekvivaleras med urtida och/eller forntida fenomen och omständigheter.8 Därigenom kan som i
6
7

8

När kärnkraften kom till byn, Oskarshamnsverkets Kraftgrupp AB (OKG), regi Evert Gustavsson,
produktion Institutet för färgfoto Kinematografiska Anstalten, 20 min., 1971, Svenska Filminstitutets arkiv.
Jfr bl.a. Tage Erlander, ”Avslutning”, Tekniken och morgondagens samhälle, Stockholm 1956:
”Arbetarrörelsen uppstod i hög grad som en protest mot den tekniska utvecklingens sociala konsekvenser.
Den främsta omedelbara uppgiften för vår rörelse blev att komma till rätta med de sociala problem –
massarbetslösheten, nöden, fattigdomen – som följde i industrialismens spår.” (s. 317).
Visserligen är inte alls det långa perspektivet med någon nödvändighet den styrande variabeln för
kontinuitet framför framsteg. Detta framgår av hur det används av Erlander om just atomenergin i ett annat
sammanhang: ”Under århundraden har människan smugit omkring, rädd för kylan, mörkret, hungern och
vilddjuren. Mödosamt har hon sökt hävda sig mot en bister och ofta fientlig natur. Idag står hon för första
gången inför möjligheten att skaffa sig ett herravälde över naturens krafter i en tidigare oanad utsträckning.”
(Tal av Tage Erlander vid det offentliga mötet ”Atomkraften – Förintelse eller välstånd?”, i Sveriges Radio,
Dagens Eko 1955-02-14, Sveriges Radios arkiv).
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det här fallet kärnkraftverket associeras till processer och händelser som överskrider det
singulära och partikulära, det rör sig om urformer, om något allmängiltigt.
I När kärnkraften kom till byn artikuleras detta genom bland annat följande explicita och i
sig själv enhetliga – med början, utveckling, slut – narrativ med fullbordad struktur:
Vår strävan mot allt större komfort och trygghet – skall vi säga frihet – har anor sedan
människans första tid. Då ledde den till elden och hjulet. Vi lärde oss vindens tryck mot
en segelyta, vapnens makt dessvärre, men också det strömmande vattnets och ångans
kraft och nytta. Förbränningsmotorn och elektriciteten förde oss fram till modern tid, till
– atombomben. Här hemma blev vattendragens till synes outsinliga kraft den energikälla
som drev industrialiseringen framåt. Men avstånden var stora och det blev nödvändigt att
dra kraftledningarna över hela landet. Städer och fabriker behagar sällan ligga granne
med älvarna. Nya kraftkällor måste tillgripas för att klara den ökade efterfrågan. Oljan
kan omvandlas till elenergi. Och raffinaderierna och de oljeeldade kraftverken ökar i antal
kring industri och befolkningscentra. Elkraften är vår trogne tjänare. Men vi kräver allt
större tjänster av den. Elbehovet ökar med hundra procent för varje tioårsperiod. Klarar vi
detta? Räcker vattnet i våra älvar? Och – räcker oljan? Svaret är nej. 9

Vilken roll har då detta historiska narrativ? Historieteoretikern Jörn Rüsen har understrukit
det historiska berättandets funktion av att i tiden orientera våra vardagliga, praktiska liv. För
bevarandet och upprätthållandet av mänskligt liv över tid framhäver Rüsen nödvändigheten
av denna orientering och beskriver det som fyra olika sätt som detta realiseras på: affirmation,
regularitet, negation, och transformation. Mot dessa begrepp svarar enligt Rüsen fyra olika
typer av historiska narrativ: det traditionella, det exemplariska, det kritiska och det genetiska
narrativet. 10 Även om element av alla fyra narrativitetstyper finns med i varje historisk text så
fungerar de på olika sätt. Det traditionella narrativet hanterar kontinuitet som permanens och
ursprung, det exemplariska narrativet fokuserar det historiska som förebildligt, det kritiska
narrativet lyfter fram det historiska som alternativ och det genetiska narrativet är inriktat på
förändring och utveckling.
Vilka narrativ är det då som mobiliseras i de ovan citerade raderna ur När kärnkraften kom
till byn? Även om vi, som Rüsen framhåller, kan se spår av alla fyra narrativitetstyper är det
två som dominerar. Å ena sidan rör det sig om det traditionella narrativets betoning av
permanens: vår strävan efter frihet då, vår strävan efter frihet nu. Å andra sidan finns det
genetiska narrativet också starkt närvarande: vi lärde oss, vi fördes fram till den moderna
tiden, industrialiseringen drevs framåt. Även ett kritiskt narrativ finns med, formulerat som
retoriska frågor mot slutet. Här stödjer det kritiska narrativet det genetiska narrativets sista
steg, en ny situation föreligger vars problem inte låter sig lösas utifrån ett tidigare mönster.
Den nya situationen kräver en helt ny lösning, i det här fallet, kärnkraft.

Kulturarv, kulturmiljö och en utvidgad kulturpolitik
Jag hoppas att jag härmed har dragit upp och något sånär klargjort vissa teoretiska
förutsättningar för den faktiska undersökningen där de stora dragen skall kunna gå att följa.
Om vi återkommer till den inledande frågan om vad innebar det att bygga kärnkraftverk under
åren strax innan och strax efter 1970, så vill jag nu framkasta några möjliga svar.

9 När kärnkraften kom till byn, 1971.
10 Jörn Rüsen, ”Historical Narration: Foundations, Types, Reason”, History and Theory, vol. 26, 1987:4, s.
89ff.
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Efter att ha gått igenom ett antal tidskrifter11 , samt material som är kopplat härtill i enlighet
med en idé om den diskursiva praktikens dimension, så skulle jag vilja drista mig till följande:
Kärnkraftverket begreppsliggörs under den undersökta perioden, med en tentativ terminologi,
som (1) arkitektur, som (2) landskap och som (3) kulturmiljö.
Föga överraskande så flätas i många fall kategorierna samman med varandra, men
påfallande ofta har de också en kompensatorisk karaktär, det vill säga hur frånvaron av en
kategori tycks accentuera och framhäva en annan. I förlängningen tänker jag mig att dessa
begreppsliggöranden under en viss given tid och under vissa givna ramar svarar mot tre olika
kollektiva identitetsproducerande praktiker. Den första, kärnkraftverket som arkitektur, är här
orienterad mot framtiden och den tredje, kärnkraftverket som kulturmiljö eller
kulturarvsobjekt, svarar mot en föreställning om kollektiv identitet som är orienterad mot en
gemensam förflutenhet. Mittenkategorin, kärnkraftverket som landskap, svarar mot en
föreställning om något i det närmaste atemporalt, där det sammanhållande elementet utgörs av
oöverskådliga tidsspann lagrade, som minnen, i marken.
Man kan reservera sig mot de specifika begrepp som jag använder för att denotera de tre
kategorierna men tillsvidare hoppas jag att de kan fungera. Dock är det kanske fortfarande
oklart med vad jag menar med exempelvis begreppsliggörandet av kärnkraftverket som
kulturmiljö. Låt mig till att börja med lyfta fram den proposition om kulturmiljövården som
den dåvarande regeringen la fram 1988, vilken bl.a. utmynnade i kulturminneslagen. 12 Vi kan
betrakta den som den mognade formuleringen och den formella stadfästningen av det
utvidgade kulturarvsbegrepp som börjar formeras genom Kulturrådet och
”Kulturutredningen” (Ny kulturpolitik, SOU 1972:66) och 1965 års musei- och
utställningssakkunnigas båda utredningar Kulturminnesvård (SOU 1972:45) och Museerna
(SOU 1973:5).
I Ny kulturpolitik, vilken kom att utgöra det huvudsakliga underlaget för 1974 års
kulturpolitiska proposition 13 , argumenterade Kulturrådet för att synen på samhällets
kulturpolitiska åtaganden var tvungen att vidgas. Kulturpolitiken borde, enligt utredningen,
betraktas som en del av samhällets miljöpolitiska engagemang i stort och den knöt an till
frågor som rörde hela den sociala miljön, jämväl till planering och utformning av den yttre
miljön vilket föreställdes inbegripa såväl fysisk planering som landskapsvård. Om det
föregående avsågs utgöra en del av kulturpolitikens övergripande uppgift i stort, så hävdades i
kulturutredningen på en mer detaljerad nivå också att målet för kulturpolitiken var att
garantera att äldre tiders kultur tillvaratogs och levandegjordes. 14
1974 publicerade Sverker Janson boken Kulturvård och samhällsbildning. I förordet till
boken talade riksantikvarien Roland Pålsson och styresmannen för Nordiska museet Harald
Hvarfner på ett klargörande sätt om i vilken riktning arbetet med kulturvården föreställdes
röra sig och de gjorde vidare explicita kopplingar mellan kulturpolitik, kulturarv och
samhällsplanering:
Boken Kulturvård och samhällsbildning kommer ut vid en tidpunkt då villkoren för
kulturminnesvården på ett betydelsefullt sätt påverkas av en rad händelser. Författarens
val av terminologi när han inför det nyare och vidare begreppet kulturvård antyder i
11 Primärmaterialet består av Arkitektur, Arkitekten/AT arkitekttidningen, Bygd och Natur (Samfundet för
hembygdsvård), Byrånytt/VBB-nytt, Aktuellt: information i plan- och byggnadsfrågor från Statens planverk,
OKG-internt/OKG-nytt, Plan (Föreningen för samhällsplanering), Sydkraft: tidning för anställda vid
Sydsvenska Kraftaktiebolaget, Vi i Vattenfall: tidning för Statens vattenfallsverk under perioden 1965–1973.
12 Lag om kulturminnen m.m., SFS 1988:950.
13 Kungl. Maj:ts proposition 1974:28 angående den statliga kulturpolitiken.
14 Ny kulturpolitik. Nuläge och förslag, betänkande av Kulturrådet, SOU 1972:66, Stockholm 1972, s. 168–
173, 186.
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vilken riktning förändringarna verkar. Statsmakterna har slagit fast att vården av
kulturarvet är ett av de viktigaste målen för den fortsatta kulturpolitiken. De
samhällsorgan och specialister som arbetar med vården av det fysiska kulturarvet som det
återfinnes i kulturlandskap, bebyggelse och föremål ser med stora förhoppningar fram
mot den reformperiod som inleds med 1974 års kulturproposition. [---] Allt det som
händer sammanför den traditionella kulturminnesvården med olika sidor av
samhällsplaneringen i övrigt i en strävan att finna formerna för en human miljöpolitik.
Däri är det bevarade sambandet med det förflutna en väsentlig beståndsdel.
Kulturminnesvården vidgas till kulturvård inom ramen för en allmän miljöpolitik [...]. 15

Senare, i kulturmiljövårdspropositionen 1988 angavs att målen för kulturmiljövården skulle
vara att: 16
•
•
•
•
•

bevara och levandegöra kulturarvet
syfta till kontinuitet i utvecklingen av den yttre miljön
främja den lokala kulturella identiteten
möta hoten mot kulturmiljön
bidra till att öka medvetenheten om estetiska värden och historiska sammanhang

Kärnkraftverket som kulturmiljö
Hur hänger då detta ihop med byggande av kärnkraftverk? Jag skall ge ett exempel på vad jag
menar. I den tidigare omnämnda filmen När kärnkraften kom till byn görs följande utsaga:
Av flera skäl dröjde vi här hemma med det definitiva klivet in i atomåldern. Men en bit in
på sextiotalet utsågs platsen för det första kommersiella kärnkraftverket,
Oskarshamnsverket. [---] Fiskeläget och byn Simpevarp har anor sedan 1700-talet och
trakten är mycket vacker. [---] De yttre omständigheterna stämde med de uppställda
kraven och när myndigheter och markägare sagt ja kunde utsättningarna börja. Men där
fanns ännu en faktor, och byggherrarna hade inte glömt den. Byn Simpevarps karaktär
och bebyggelse skulle så långt möjligt bibehållas. [---] Och Simpevarps by, hur gick det
med den? Jo, husen står kvar, nu i restaurerat skick och med en pietetsfullt genomförd
komplettering. Några av byns invånare arbetar för kraftverket, till exempel med att bevara
och skydda miljön. 17

Raderna ovan kan ses som en artikulering av det narrativ som finns implicit i titeln, det
beskriver med andra vad som hände när kärnkraften kom till byn, och varför. Nyckelfrasen i
sammanhanget utgörs dock av ”och med en pietetsfullt genomförd komplettering”. Vad är det
egentligen som har kompletterats och med vad? Enligt min mening förhåller det sig så att det
är byn Simpevarp som kulturmiljö som har kompletterats med kärnkraftverket
Oskarshamnsverket 1. Visuellt understryks detta i filmen genom att samtidigt som
nyckelfrasen utsägs sker i bild höbärgning för hand och man ser bräkande får i ett ängs- och
haglandskap med gärdesgårdar med kärnkraftverket tronande i bakgrunden.
Detta kulturminnesvårdsnarrativ var inte någon ensartad företeelse utan en del i en hel
begreppslig logik. 1971, samma år som filmen presenterades kunde Oskarshamnsverkets
Kraftgrupps interntidning OKG-aktuellt berätta att Samfundet för Hembygdsvård den 7
augusti hade hållit sitt årsmöte vid kärnkraftverket. Samfundets starke man och tidigare
15 Sverker Janson, Kulturvård och samhällsbildning, Nordiska museets handlingar 83, Stockholm 1974, s. 8
(urspr. kurs.).
16 Regeringens proposition 1987/88:104, s. 28–29.
17 När kärnkraften kom till byn, 1971 (min kurs.).
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ordförande John Nihlén hade enligt tidningen talat om nödvändigheten av samarbete mellan
teknokrater och miljövårdare och han hade tydligen också uttryckt ”sin stora tacksamhet över
att miljövårdarna på ett tidigt skede fått planera natur- och kulturvårdande uppgifter i och
kring Simpevarps by.” 18
Samfundet, som alltså hade varit involverade i planeringsarbetet med Oskarshamnsverket,
presenterade också samma år en skrift där kulturminnesvårdsperspektivet tydligt fixerades.
Skriften bar titeln Simpevarp. By – landskap – kraftverk och omslagsbilden visade betande får
i samma landskap som i filmen och med kärnkraftverket i fonden. 19 Förordet ringar delvis in
relationen mellan kulturmiljö och kraftverk:
Genom ett stimulerande samarbete har det varit möjligt att bevara och hävda betydande
värden av landskap och kulturminnen inom denna intressanta skärgårdsbygd. Det har än
en gång visat sig att en modern industrianläggning kan förlänas ett djupt perspektiv
genom de irrationella värdena i kulturlandskapet. 20

Kulturmiljöns funktion är här alltså att ge ett djupt perspektiv åt kärnkraftverket. Men
relationen präglas också av en dialektik. Även om, som man skriver, en anläggning som
Oskarshamnsverket ”måste” innebära helt nya problem eftersom den innebär ett ingrepp i ett
”idylliskt kustlandskap” som ändrar bygdens och landskapets struktur, så kan i sin tur
anläggningen också fungera som att den ger perspektiv åt kulturmiljön. Om kärnkraftverket
enligt författarna är rätt utformat kan det ”innebära någonting positivt” och ”bilda ett nytt
inslag i landskapet”. Kärnkraftverkets stora mått kan ”om de inte missbrukas skapa nya
skönhetsvärden”. 21 Genom det dialektiska förhållandet låter sig de två relationerna
ekvivaleras och det kan formuleras i ett narrativ som både förmedlar kontinuitet och
transformation:
Allt detta ligger nu i skuggan av en industri med jättelika byggnader och breda raka
vägar. Det är forntid och nutid sida vid sida. Vi som arbetat med den gamla byn bekänner
gärna att vi skänker beundran för mycket hos den nya tekniken, som har skapat ett nytt
kulturlandskap som kan ge oss nya skönhetsvärden. 22

Det är utifrån denna narrativa logik som utsagor kring den konkreta utformningen, t.ex.
”[m]an har velat, både ifråga om yttre miljö och inre, vidmakthålla en viss sträv enkelhet” och
”[h]är är man angelägen om att inte föra över vården för långt mot stadens eller villastadens
finprydlighet”, blir följdriktiga. 23
Kärnkraftverket som kulturmiljövård låter sig överföras till samtliga andra kärnkraftverk i
Sverige. I Barsebäck och Ringhals saknas dock i viss mån den självklart inramande
kulturmiljön som motsvarar byn Simpevarp i Oskarshamn. Istället mobiliseras i Barsebäck det
hyfsat närliggande fiskeläget Barsebäckshamn och, liksom även i Ringhals, fornlämningar i
form av gravar. 24 Ringhals måste nog betraktas som sämst i klassen på kulturmiljö, här är det
istället landskapet, liksom också i hög grad i Barsebäck, som får en framskjuten position.
18 ”Miljövårdare årsmötte i Simpevarp”, OKG-aktuellt, 1971:3, s. 11.
19 Simpevarp. By – landskap – kraftverk (John Nihlén, Erik Lundberg, Dagmar Selling, Jan Andersson m.fl.),
u.o., u.å. [1971], Riksarkivet, Sveriges hembygdsförbunds arkiv, Regleringar 1966 F1:159, mapp
”Samfundet för hembygdsvård, Simpevarps kraftverk”.
20 Ibid., s. 2 (min kurs.).
21 Ibid., s. 5.
22 Ibid., s. 15 (min kurs.).
23 Ibid., s. 13 och s. 14.
24 Jörgen Petersson, ”Gravarna berättar”, Sydkraft: tidning för anställda vid Sydsvenska Kraftaktiebolaget
1970:3, s. 22–23.

58

”Landskapet” är också det fysiska planeringsobjekt som det i samtiden så viktiga ”rörliga
friluftslivet” utövas i. Två mycket korta exempel: Erik Lundberg – professor i
arkitekturhistoria, namnkunnig restaureringsarkitekt och en av auktoriteterna inom Samfundet
för hembygdsvård – menar om Ringhals följande:
Det landskap som bildar kraftverkets omedelbara omgivning har en storslagen men ödslig
verkan. Havet behärskar landskapsbilden, som ter sig starkt påverkad av blåst och vind.
Kala, istidsnötta berghällar låter ljungen vinna fäste blott i skrevor och urskålningar. […]
I kustbandet torde lämpligt vara att med all makt söka bibehålla den nuvarande ödsligt
storslagna öppenheten. 25

Barsebäcksverkets landskapsarkitekt Per Friberg talar i samband med utformningen av
Barsebäcksområdet om ”stora, enkla, monumentala sammanhang: himmel, hav, slättland och
stora byggnader.” 26
MVG i kulturmiljö får, vid sidan av Oskarshamnsverket, Forsmarks kärnkraftverk som kan
stoltsera med inget mindre än ett nationellt kanoniserat kulturarv – Forsmarks bruk. I det här
sammanhanget vill jag särskilt fästa uppmärksamheten på att Forsmarks bruk efter det att det
såldes av släkten af Ugglas till Forsmarks Kraftgrupp, den 18 augusti 1975 blev det första
bruket i Uppland som förklarades som byggnadsminne. 27

Slutord
Jag summerar alltså som så att i enlighet med de mål som propositionen 1987/88:104 angav
för kulturmiljövården så menar jag att begreppsliggörandet av kärnkraftverket utifrån det ovan
behandlade perspektivet något tillspetsat låter sig formuleras så här:
•
•
•
•
•

Kärnkraftverket bevarar och levandegör kulturarvet
Kärnkraftverket skapar kontinuitet i utvecklingen av den yttre miljön
Kärnkraftverket främjar den lokala kulturella identiteten
Kärnkraftverket möter hoten mot kulturmiljön
Kärnkraftverket bidrar till att öka medvetenheten om estetiska värden och historiska
sammanhang

Att bygga kärnkraftverk under åren strax innan och efter 1970 var, vill jag hävda, att göra
dessa saker.

25 Erik Lundberg, ”Utlåtande betr. naturvårdsfrågor vid Ringhals atomkraftverk”, 2 oktober 1967, Riksarkivet,
Sveriges Hembygdsförbunds arkiv, Byggärenden, F2 vol. 119, 1968.
26 Per Friberg, ”Kraftverk Barsebäck. Landskapsplanering. Beskrivning”, november 1969, Barsebäcksverkets
arkiv.
27 Forsmarks bruk. En uppländsk herrgårdsmiljö, (red. Sverker Janson & Bengt Janson), Stockholm 1984;
”Forsmark – 1700-talsidyll med framtid”, Vi i Vattenfall, 1971:4, s. 12.
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Att arbeta etnografiskt i massiva onlinespel
Malin Sveningsson Elm
Karlstads universitet
malin.sveningsson@kau.se
Datorspel har ökat i betydelse, både som ekonomisk faktor och som kulturellt fält.
Med det ökade intresset för spel och spelande har också forskningen inom dessa
områden ökat, och detta gäller kanske speciellt forskning som har att göra med
kulturella och sociala aspekter av spelkontexter och de individer som befolkar
dem. Att studera kultur inbjuder till användandet av etnografisk metod, och detta
har också blivit en allt vanligare syn i game studies-fältet. Men game studies är ett
nytt och dynamiskt forskningsområde, och metodologiska frågor är fortfarande
ämne för diskussioner, överväganden och förhandlingar.
När man diskuterar metodfrågor i samband med spel kan det vara idé att specificera vilken typ av spel det är man studerar, för det har stor betydelse för hur
arbetet kan gå till. Det finns stora skillnader mellan olika typer av spel som gör att
de måste studeras på olika vis. Om man t.ex. studerar ett spel som spelas på dator
eller konsol offline, dvs. inte uppkopplat mot internet, behöver det inte bli så annorlunda från en traditionell medieetnografisk ansats. Men om man studerar ett
MMOG (massively multiplayer online game, eller på svenska massivt onlinespel)
som t.ex. World of Warcraft och gör en inomspelsetnografi blir saker och ting lite
annorlunda. Vad gör det för skillnad att den plats där fältarbetet äger rum finns
inuti ett spel? Och att de människor man möter, liksom man själv som forskare,
medieras via sina avatarer, sina ”spelgubbar”, på en datorskärm? Och att största
delen av det människor säger sker via skriven text på skärmen, antingen i publika
chattkanaler eller som privata meddelanden? Med dessa förutsättningar i åtanke,
vad ska man ta upp i sina fältanteckningar? Och hur ska det som händer i spelet
förstås och analyseras?
Detta paper diskuterar frågor som kan uppstå under fältarbetet i en inomspelsetnografi av ett MMOG, frågor som rör hur datorspelandet kan förvandlas till etnografiskt forskningsmaterial och i längden analytisk text. Utgångspunkten kommer att tas i ett pågående fältarbete i World of Warcraft.
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Introduktion
Datorspel har ökat i betydelse, både som ekonomisk faktor och som kulturellt fält. Enligt ESA
(Entertainment Software Association) uppgick de amerikanska försäljningssiffrorna för datoroch tv-spel under 2007 till 9.5 miljarder dollar, som kom av de 267,8 miljoner sålda enheterna, och det spelas datorspel i 65% av de amerikanska hushållen. Även i Sverige har försäljningssiffrorna stadigt ökat med nya försäljningsrekord för varje år, från 3,5 miljoner spel under 1998 till nästan 7.7 miljoner spel 2008.
Med det ökade intresset för datorspel och -spelande har även forskningen inom dessa områden ökat, och detta gäller kanske speciellt forskning som har att göra med kulturella och
sociala aspekter av spelkontexter och de individer som befolkar dem. Att studera kultur inbjuder till användandet av etnografisk metod, och detta har också blivit en allt vanligare syn i
game studies-fältet (för en genomgång av det motiverade i att använda etnografi för att studera spelkultur, se t.ex. Boellstorff, 2006). Men game studies är ett nytt och dynamiskt forskningsområde, och metodologiska frågor är fortfarande ämne för diskussioner, överväganden
och förhandlingar, något som gäller i ännu högre grad då ämnet samlar forskare från olika
discipliner med olika metodologiska referensramar.
En snabb och översiktlig bild av game studies-fältet ger vid hand att spelforskare har
kommit att gärna anamma etnografisk metod för datainsamling, men att de inte alltid har det
fokus på ”kultur” som enligt t.ex. Patton (1990) brukar vara gängse vid etnografiska studier.
Är det ändå lämpligt att använda etnografisk metod? Kan man hämta metodologiska tekniker
och procedurer utan att ta hänsyn till de underliggande ontologiska och epistemologiska principer som etnografin bygger på? Detta är frågor som jag inte kommer att diskutera här, se
istället Sveningsson Elm (2009). Jag kommer istället att fördjupa mig i de förutsättningar –
problem och möjligheter - som vi konfronteras med i spelforskning, som har att göra med hur
forskningsmaterialet liksom de platser där vi gör vårt fältarbete är beskaffade.

Inringning av området
När man diskuterar metodfrågor i samband med speletnografi kan det vara idé att först specificera vilken typ av spel, och för den delen vilken aspekt av spelen och spelandet men studerar, för det får stor betydelse för hur arbetet kan och bör gå till. Datorspel är nämligen inte en
homogen företeelse. Det finns förstås olika genrer som drar till sig olika spelarkategorier med
skilda spelstilar och -preferenser. Spelen spelas också på olika plattformar (dvs. med hjälp av
olika tekniker) – dator, tv-spelskonsol eller portabelt spel 1 . Man kan spela datorspel ensam
eller med eller mot andra personer. Dessa personer i sin tur kan befinna sig på samma fysiska
plats och spela med eller mot varandra på samma maskin, eller på olika maskiner. Det sistnämnda brukar refereras till som LAN 2 . Slutligen kan spelare också spela med eller mot varandra via varsina datorer över Internet, där själva spelaktiviteterna äger rum i en gemensam
animerad spelvärld, och det är det som brukar kallas MMO-spel, Massively Multiplayer Online Games, eller massiva onlinespel på svenska. MMO-spel har i sin tur flera olika undergenrer, t.ex. MMORPG (Role Playing Games) eller MMORTS (Real Time Strategy).
1
2

Jag har i denna text valt att kalla samtliga dessa datorspel.
LAN är en förkortning av Local Area Network, där datorer kopplas samman med varandra i ett lokalt
nätverk som täcker ett relativt litet fysiskt område som t.ex. ett hem eller en arbetsplats. I spelsammanhang
förekommer något som kallas LAN-partyn, som är tillfälliga tillställningar dit deltagarna tar med sig sina
datorer som de kopplar ihop för att spela multiplayer-spel (och även syssla med andra datorrelaterade
aktiviteter som t.ex. fildelning). LAN-partyn kan variera i storlek – från 2 till över 10.000 personer.
Världens största LAN-event är DreamHack, som arrangeras i olika städer i Sverige och Europa. Vintern
2008 hölls det i Skellefteå för 13.825 besökare.
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Som ovanstående genomgång visar finns det stora skillnader mellan olika typer av spel
som gör att spelandet kan behöva studeras på olika vis. Något annat som inverkar är vad i
spelandet det är vi är intresserade av att studera. Om vi är intresserade av att se på hur spelarna samverkar i den fysiska spelmiljön som omger dem behöver vår forskningsmetod inte
bli så annorlunda från en traditionell medieetnografi. Detta gäller till exempel om man gör
observationer på internetkaféer, hemma hos de spelande individerna (oavsett om de spelar
ensamma eller ihop med andra), eller på små eller stora lan-evenemang. Här kan man studera
hur miljön organiseras kring aktiviteten, hur människorna rör sig i miljön, hur de interagerar
med artefakterna och med varandra i sin spelaktivitet (se t.ex. Sjöblom, 2008). Men om man
däremot studerar ett MMO-spel och vill göra en inomspelsetnografi blir saker och ting lite
annorlunda. Vad gör det för skillnad att den plats där fältarbetet äger rum är animerad och
förproducerad och finns inuti ett spel? Och att de människor vi möter, liksom vi själva som
forskare, medieras via våra avatarer eller karaktärer, våra ”spelgubbar”, på en datorskärm?
Och att största delen av det människor säger sker via skriven text på skärmen, antingen i
publika chattkanaler eller som privata meddelanden? Med dessa förutsättningar i åtanke, vad
av miljön och den omgivande kontexten – inom och utom spelet – ska tas upp i våra fältanteckningar? Hur ska vi närma oss och förhålla oss till de människor vi vill studera? Och hur
ska det som händer i spelet förstås och analyseras?
Detta paper ska diskutera frågor som kan uppstå under fältarbetet i en inomspelsetnografi
av det massiva onlinespelet World of Warcraft, frågor som rör hur datorspelandet kan förvandlas till etnografiskt forskningsmaterial och i längden analytisk text. Avsikten är att väcka
diskussion snarare än att fastställa några ”sanningar”, enligt tanken att det ibland är viktigare
att ställa frågorna och reflektera kring dem än att hitta ett definitivt svar.

Beskrivning av forskningsfältet – Om World of Warcraft
World of Warcraft, eller WoW, är vad som brukar kallas ett MMORPG – ett massively multiplayer online role-playing game. Det spelas över nätet och användarna samarbetar med varandra i att utföra uppgifter (quests), slåss mot monster och samla utrustning och föremål som
kan användas för att på olika vis förbättra spelkaraktärerna så att de successivt klarar av att ta
på sig allt större utmaningar. Det utspelas i en fantasy-miljö befolkat av olika (Tolkien-influerade) raser med människor, alver, dvärgar, gnomer och draenei på ena sidan och orcher, troll,
undead, tauren och bloodelves på andra 3 . Spelet kan spelas i olika modes – antingen mot
andra spelare (PvP, Player versus Player) och då är konflikten mellan de båda faktionerna
central, eller enbart mot de motståndare som själva spelet ställer upp (PvE, Player versus Environment).
WoW som spel fungerar på det viset att varje spelare skapar en spelkaraktär som han eller
hon sedan successivt utvecklar genom att göra quests och döda monster. Genom att göra detta
får karaktären XP, experience points, som efter ett visst antal gör att den går upp i level. För
varje ny level blir karaktären starkare och får tillgång till bättre stridstekniker, vapen och utrustning, och kan således åta sig allt svårare uppgifter. En spelkaraktär startar på level 1 och
arbetar sig uppåt till den högsta nivån som för närvarande är 80. Men spelet är absolut inte
slut i och med att karaktären når level 80: många upplever det tvärtom som att det är då det

3

Resonemang har förts där de båda faktionerna kopplats ihop med ras och etnicitet i världen utanför spelet,
där raserna i faktionen Alliance (humans, elves, dwarves, gnomes och draenei) förknippas med det bekanta
medan raserna i faktionen Horde (troll, orcs, undead, tauren och bloodelves) ses som etniska andra (Langer,
2008). Stöd för sådana argument ges till exempel i spelkaraktärernas dialekter och accenter och i
arkitekturen i deras respektive områden i spelet.
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börjar, i form av endgame-raider och -instanser 4 , som erbjuder de mest utmanande uppgifterna med de största belöningarna 5 .
Det är visserligen fullt möjligt att spela WoW ensam 6 men spelet är till stor del uppbyggt
kring den sociala samvaron – många av aktiviteterna i spelet, såsom gruppquests, instanser
och raider är gjorda för att utföras i grupp. Dessa grupper kan skapas ad-hoc, genom mer eller
mindre tillfälliga förbindelser med människor som man träffar i spelet. Men det är vanligare
att spelare organiserar sig i s.k. guilds, gillen, där spelarna samarbetar sinsemellan. Guilds kan
skilja sig åt mycket med avseende på mål, ambitionsnivå och gruppkultur, där en viktig
gränsdragning går mellan casual- och hardcorespel 7 . Enligt Williams m.fl (2006) sammanfaller dessa spelstilar ofta med guildernas storlek, och de menar att stora guilds ofta är instrumentella och syftar till ”raid progress” och prestation, och stämningen beskrivs som den i
”military barracks”. Små guilds däremot består oftare av sammanslutningar av vänner som
spelar tillsammans och stämningen påminner då mer om ”tree house play spaces” där den
sociala samvaron och det gemensamma nöjet sätts i främsta rummet. Min egen parallell drar
jag till lagidrott, där hardcoregillena kan liknas med fotbollslag som spelar på om inte professionell nivå så åtminstone i gärdsgårdsdivisionerna. De mindre casualgillena kan istället jämföras med strandvolleyboll – vänner som spelar boll tillsammans på skoj, utan några direkta
mål med det utöver att ses och ha kul tillsammans. Men som Williams m.fl. säger är det inte
så lätt att kategorisera guilds då de kan kombinera olika mål, till exempel raidande på hög
nivå och social samvaro med människor man trivs med. Detta är fallet i det gille där jag gjort
mitt fältarbete (även om antalet medlemmar är för litet för att tillåta raidande på den allra
högsta nivån). Guildmedlemmarna beskriver sig själva som casual-hardcore, vilket för dem
innebär att de visserligen vill prestera maximalt, men att den sociala samvaron och den goda
stämningen mellan medlemmarna prioriteras högst. Detta gör att de inte har lika hårda krav
som hardcoregillen brukar ha, åtminstone inte i avseende på medlemmarnas utrustning, spelvana och möjlighet att prioritera raidande framför sitt dagliga liv utanför spelet. Men som en
av nyckelpersonerna i gillet uttrycker det så är de däremot väldigt selektiva med vilka de antar
4

5

6

7

Raider och instanser är uppdrag som utförs i grupp, ofta i labyrintliknande grottsystem eller ruiner, och som
går ut på att man genom gemensamma ansträngningar ska ta sig igenom och döda de monster som finns där
och samla på sig de skatter som monstren bär på. En instans hänvisar till uppdrag som utförs i 5mannagrupp medan raider är större och görs i grupper om 10, 25 eller 40 personer. Samtliga kräver ett stort
mått av lagspel och koordination mellan deltagarna: alla har en bestämd roll eller uppgift och utför den i
samspel med de andra. Raider och instanser finns i olika svårighetsgrader beroende på vilken level
karaktärerna är på. De s.k ”endgame” raiderna är gjorda för level 80-karaktärer med bra utrustning och
spelare med relativt stor vana.
Även här finns det stor variation mellan olika spelkaraktärer, och alla level 80 är inte lika bra. Det som
avgör en karaktärs status på denna nivån är hur bra utrustning spelaren lyckats skaffa sig och naturligtvis
hur skicklig spelaren är. En bra utrustning öppnar i sig upp för fortsatt deltagande, då karaktären kan bidra
till gruppen på ett bra sätt. Det omvända gäller också: för den som inte lyckas samla på sig tillräckligt bra
utrustning är vägen stängd för deltagande i de mest utmanande uppdragen – man har helt enkelt ingen chans
att klara det och blir alltså inte insläppt i grupper, såvida man inte har vänner med mer avancerade
karaktärer som låter en följa med och hjälper en att skaffa den utrustning man behöver.
En viktig distinktion att göra här är att det går utmärkt att ”levla upp” en karaktär till 80 utan att någonsin
prata med en annan spelare, men om man är intresserad av att fortsätta spela sin level 80-karaktär blir man
beroende av grupper för att komma vidare.
Casual games brukar beskrivas som roliga och lättillgängliga spel som är lätta att förstå och lära sig. De
riktar sig till en massmarknad, även till människor som inte själva anser sig vara spelare. Casual gamers
brukar även kallas tillfällighetsspelare. De spelar som avkoppling, och för att ha roligt ensamma eller
tillsammans med andra. Hardcore games och –gamers är mer inriktade på skicklighet och prestation. Spelen
har en längre inlärningskurva och är mer komplicerade att hantera. Hardcore gamers spelar mycket, ofta och
länge, från 20 timmar/vecka och uppåt. De är prestations- och tävlingsinriktade och söker bemästra spelens
allra svåraste och mest utmanande partier.
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som medlemmar. Gillet är helsvenskt, har en stark lokal förankring och bygger till största
delen på IRL-relationer mellan medlemmarna, vilket i sig påverkar dess karaktär på olika vis
(gillets sammansättning diskuteras mer på s. 12ff).
WoWs fokus på gruppaktiviteter gör att det måste finnas möjligheter till kommunikation
mellan spelarna. Detta finns inbyggt i spelet i form av olika chatkanaler. Det finns en ”General chat” där meddelandena kan läsas av alla som befinner sig inom samma geografiska område inne i spelet, en ”Trade chat”, som används för att bjuda ut varor och tjänster och som
kan läsas av alla spelare som befinner sig i en stad i spelet. Det finns en ”Guild chat” som kan
läsas enbart av medlemmarna i guilden i fråga. Om man spelar i grupp om 5 personer eller
mindre använder man sig av en ”Party chat” där meddelanden bara kan läsas av dem i gruppen, och om man är med i en raid så använder man sig av en ”Raid chat”. Slutligen kan man
kommunicera via ”Whispers”, privata meddelanden som kan läsas enbart av den man ”viskar”
till. Samtliga dessa kommunikationsformer består av skriven text, och de delar egenskaper
med andra typer av synkron datormedierad kommunikation som till exempel chat och instant
messaging. I alla dessa genrer finns ett stort mått av jargong, förkortningar, akronymer och
lingvistiska formler, speciellt för situationer och företeelser som förekommer ofta i den respektive aktiviteten. Exempel på vanliga förkortningar i WoW är ”q” (quest), ”mats” (material), ”thx” (thanks) och ”gratz” eller ”gz” (congratulations). Bland de lingvistiska formlerna
märks ”gr8” eller”m8” (great och mate), och vanliga akronymer är ”ty” (thank you), ”np” (no
problem), ”LFG” (looking for group), ”WTB” (want to buy). Akronymer används ofta även
för de olika geografiska områdena, raiderna och instanserna i spelet. Man kan till exempel
ofta få se meddelanden i stil med: ”LF ranged dps VoA 25”. Just detta meddelande betyder att
en grupp spelare söker efter ytterligare en medlem: en spelare vars karaktär har som specialitet att tillfoga stor skada (dps= damage per second) på avstånd, till en 25-manna raid på en
plats med namnet ”Vault of Archavon”.
Den största anledningen till att datorspelsjargongen ser ut som den gör är kravet på snabbhet i kommunikationen, kombinerat med det begränsade utrymmet i chatkanalerna (varje
meddelande i WoW har en maxgräns på 265 tecken). Dessa förutsättningar delar speljargongen med annan synkron datormedierad kommunikation (för en översikt av lingvistiska
egenskaper i datormedierad kommunikation, se t.ex. Cherny, 1999; Hård af Segerstad, 2002;
Sveningsson, 2001, 2002b; Werry, 1996; Yates, 1996). Men på grund av aktivitetens karaktär
är kravet på snabbhet högre i datorspel än i andra typer av chat, vilket gör att förkortningarna
blir fler, kortare, och förekommer oftare. Ytterligare en anledning är att spelarna ofta kommer
från olika länder, har olika utbildningsnivå och ålder, vilket innebär att alla inte behärskar
engelska fullt ut. Datorspelsjargongen blir då som en sorts pidgin som alla kan förstå. Men för
den oinvigde tar det naturligtvis tid att lära sig detta nya språk och veta att när en spelare bjuder ut sina varor i Trade chat med orden ”blacksmithing free with your mats” så har det ingenting med mattor att göra, utan betyder helt enkelt att han eller hon gör arbetet gratis om
beställaren bara tillhandahåller de råvaror som behövs.
När inte ens förkortningarna räcker till för att kunna kommunicera snabbt nog använder
grupper som ofta spelar tillsammans dessutom någon typ av voice chat, till exempel Ventrilo
eller Teamspeak. Detta är program där användarna kopplar upp sina datorer mot en server och
då kan prata med varandra via headset samtidigt som de spelar. Voice chat möjliggör en större
flexibilitet och snabbare beslut, och ger större förmåga till koordination av stora grupper. Den
stora fördelen med voice chat är förstås den låter spelarna använda sina händer till att spela
medan de samtidigt kan kommunicera. Det används framför allt av grupper som spelar på en
hög nivå som kräver mycket samordning och spelstrategi, samt snabb reaktionstid hos spelarna.
Medan de tidiga MMORPGs fokuserade nästan enbart på stridsorienterade aktiviteter finns
det nu en mängd andra saker som går att göra i spelen (Yee, 2006). I WoW är dessa övriga
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aktiviteter framför allt förknippade med de yrken, professions, som spelarna kan träna upp, i
vilka de kan tillverka olika typer av föremål som ökar karaktärernas färdigheter och förmågor.
Man kan till exempel laga mat, tillverka trolldrycker, ädelstenar och tillfälliga eller permanenta förtrollningar som ökar styrka, snabbhet, intelligens och magi eller ger andra förmågor.
Man kan också tillverka olika typer av kläder, vapen och rustningar, eller väskor att bära med
sig sin utrustning och sitt byte i. På vissa servrar (RP) finns det även användare som rollspelar, dvs. låter sina karaktärer tala och agera som om de vore en del av spelvärlden (för en beskrivning av spelet med dess innehåll, se t.ex (H. G. Corneliussen & Walker Rettberg, 2008;
Nardi & Harris, 2006). För en beskrivning av rollspelsaktiviteter, se (MacCallum-Stewart &
Parsler, 2008; Tronstad, 2008).
WoW har under den tid det funnits nått en mycket stor spelarkrets. I december 2008 hade
det över 11,5 miljoner användare, fördelade över servrar över Europa, Nord-Amerika och
Asien (Blizzard_Entertainment, 2008), och är därmed världens största MMORPG
(MMOGCHART, 2008). En av de förklaringar som brukar ges till WoWs popularitet är att
det inrymmer många olika aktiviteter, som i sig tilltalar olika spelstilar och spelarkategorier.
Det inrymmer aktiviteter som associeras med både ”manliga” och ”kvinnliga” intressen och
öppnar upp för ett avkodande av det könsbundna i dessa aktiviteter (H. Corneliussen, 2008).
De olika typerna av aktiviteter som spelet stöder innebär att man kan spela på många olika
sätt, med olika ambitionsnivå och målsättningar, ensam eller tillsammans med andra (H. G.
Corneliussen & Walker Rettberg, 2008). WoW sägs också vara ett spel som är lätt att lära sig
men svårt att bemästra, vilket gör att det å ena sidan tilltalar casual gamers, då spelet är lätt att
lära sig och komma igång med, medan det samtidigt inrymmer gott om utmaningar även för
rutinerade spelare och hardcore gamers. Dessa faktorer i kombination med att speltillverkarna
kontinuerligt uppdaterar spelet och lägger till nytt spelinnehåll är förmodligen en stor del av
orsaken till att WoW hela tiden lyckas dra till sig nya användare samtidigt som det håller kvar
användare som spelat ända sedan spelet släpptes i sin originalversion 2004. Spelarna utgör
också en relativt heterogen skara både i avseende på ålder, kön och livssituation 8 .
När vi nu vet vad WoW är för typ av miljö är det dags att ställa frågan vad det har för speciella egenskaper som inverkar på hur vi gör vår forskning. Vi ska se närmare på detta i de
följande avsnitten, där det första behandlar miljön inuti spelet och det andra handlar om den
kontext som omger spelarna utanför spelet.

Miljöns betydelse – inuti spelet
Målande och inlevelsefulla miljöbeskrivningar är något som ofta kännetecknar etnografiska
texter. I ”vanliga” etnografier tas inte sällan miljön som utgångspunkt för intervjufrågor, eller
analyseras som data i sig, då man antar att den kan ge värdefull information om den studerade
kulturen och vad som är väsentligt i den. Exempel på detta kan ges i James Lulls medieetnografiska studier som till exempel tar fasta på hur människor organiserar sitt vardagsliv kring
TVn och TV-tittandet (Lull, 1990). Det materiella kan också vara själva utgångspunkten för
studien som i Eva Londos etnografiska studier, där de föremål människor hade på väggarna
analyserades och tolkades som ett uttryck för gruppidentitet (Londos, 1993). Här ser man
alltså tingen som materialiserade idéer (Silvén, 1999). Ett sådant synsätt ställs på sin kant när
man gör etnografi inuti ett spel, eftersom miljöerna har så olika betingelser jämfört med dem i

8

Enligt Nick Yee (2004) är den genomsnittliga spelaren av MMORPG-spel över huvudtaget 26 år, 50%
arbetar heltid, 36% är gifta och 22% har barn. Spelarna spelar i snitt 20 timmar i veckan (Yee, 2006). Enligt
en av arrangörerna til Dreamhack är 40% av WoW-spelarna kvinnor (Magnå, 2009). Det är dock oklart om
artikeln syftar på det totala antalet, eller som jag tror, andelen av kvinnliga WoW-spelare bland
mässbesökarna.
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den ”vanliga” världen. Vad gör det då för skillnad att den plats där fältarbetet sker finns inuti
ett spel?
MMO-spel brukar kallas persistent worlds, vilket innebär att de existerar oberoende av användarna och alltså finns där både före och efter det att användarna loggar på och av. Miljöerna i WoW är animerade och förproducerade av Blizzard Entertainment, företaget som tillverkar spelet. De är ingenting som spelarna kan påverka, utan de finns där mer eller mindre
statiska, och de ser alltid likadana ut 9 . Eftersom de tillgängliga uppdragen (questen) i spelet är
desamma för alla så kommer någon annan att behöva göra samma sak – döda samma drake
eller hitta samma skatt - efter en själv. Detta innebär att alla monster som man dödar kommer
att respawna, återuppstå, efter några minuter (vilket i sig har gett upphov till en viss typ av
praktiker). Detsamma gäller för naturresurser som örter eller metallådror, som spelare med
professions kan samla för att tillverka föremål eller sälja till andra spelare. Hur man än försöker så kan man alltså inte förändra miljön mer än högst temporärt (MacCallum-Stewart &
Parsler, 2008). Det enda sättet man egentligen kan förändra miljön är att befinna sig i den, och
göra saker i den som andra spelare ser, men den bakomliggande fonden är och förblir densamma.
Det faktum att miljön är förproducerad och bestämd av tillverkaren innebär att vi inte kan
ta den som utgångspunkt för att utvinna information om spelarkulturerna på samma sätt som
vi skulle kunna göra med inredning i en klubblokal eller i människors hem. Möjligen kan
miljön och det sätt varpå den är organiserad säga något om den kultur som råder hos Blizzards
speldesigners. Men däremot är miljöerna, liksom spelmekaniken, något som i högsta grad kan
påverka kommunikationssituationen och samspelet mellan de individer som spelar spelet. De
kan också bidra till att forma kulturer i och med att de ställer upp ramar och villkor för vad
som går att göra och vad som är önskvärt att göra och är således något som spelarna ständigt
måste förhålla sig till. I dessa avseenden har de stor inverkan och bör alltså inkluderas i både
fältanteckningar och analyser.
Exempel på platsens betydelse för kommunikationen
Nästan samtliga medlemmar i det gille där jag gör mina observationer har spelat länge och
spelar på den högsta nivån – de gör de svåraste endgame raiderna och guilden är högt rankad
på sin server (även om servern inte hör till de största) 10 . För att kunna följa med i deras
aktiviteter har jag varit tvungen att först spela upp min karaktär till 80 för att över huvudtaget
kunna komma in i de raider och instanser de spelar 11 . Att spela tillsammans med andra, då
man befinner sig samtidigt på samma ställe, möter samma utmaningar och slåss mot samma
monster är en typ av aktivitet som lämpar sig relativt väl för dokumentation i fältanteckningar. Även om miljön i sig kanske inte är påverkbar så är det som spelarna gör när de interagerar med miljön det. Här finns till exempel de tillfällen då gruppen är inne i en raid och
förbereder sig inför en bossfight – kanske någon behöver gå på toaletten eller hämta något att
dricka, och då har de övriga spelarna dödtid att slå ihjäl. Under dessa moment sker en hel del
socialt samspel – man passar på att hälsa ordentligt och småprata med andra spelare genom
whispers, guild- och raidchat, samt på ventrilo. Genom kommandot ”emote” låter man karaktärerna vinka, kramas, kasta slängkyssar till andra karaktärer, dansa eller berätta vitsar.
Ibland kan vissa spelare också ha med sig gadgets som de fått i spelet – de kan till exempel

9 Det enda undantaget är att det blir mörkt på natten (kl 23-05 GMT) och att vädret kan variera.
10 Placeringen har pendlat mellan 10 och 24 under min tid som medlem.
11 Spelet har en spärr där karaktärer med för låg level inte kan gå in i raider och instanser som är avsedda för
karaktärer med högre level. De raider som gillet spelar är nästan uteslutande sådana med level 80 som
minimikrav.
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låta sin karaktär kasta boll till andra karaktärer, skjuta av fyrverkerier eller duka upp en romantisk picknick.
Men det är inte alltid som man befinner sig på samma plats i spelet som sina gillesbekanta
eller vänner. På vägen upp till 80 spelade jag ofta ensam: gjorde quester och dödade monster
själv eller i sällskap med andra mer eller minde tillfälliga bekanta som jag träffade inne i spelet. Men det faktum att jag var ensam i rummet innebar inte att jag var ensam i spelet, då jag
hela tiden kunnat prata med vänner och bekanta via skrivna chattmeddelanden på skärmen –
antingen via guildchatten eller whispers. Jag har vid många tillfällen suttit uppkrupen på en
bergsvägg på behörigt avstånd från fientliga monster för att samtala med informanter, guildmedlemmar och questkompisar. När jag återkallar dessa konversationer, eller läser mina fältanteckningar, så ser jag platsen framför mig, och vet precis var jag var och vad jag gjorde när
jag hade samtalen. Ibland har platsen och dess egenskaper påverkat min sinnesstämning så att
jag känt mig upprymd när jag befunnit mig på vissa platser och sorgsen och nedstämd på
andra (för en diskussion om hur spelets miljöer och aktiviteter kan påverka spelarna fysiskt,
se t.ex. Sundén, forthcoming). Detta i sin tur kan man förmoda får konsekvenser för hur jag
samspelar med dem jag talar med, och hur jag uppfattar och tolkar det de säger och gör. Mina
samtalspartners å andra sidan har befunnit sig på en annan plats i spelet som kanske påverkat
dem på ett annorlunda vis, vilket fått dem att tolka det jag säger till dem i en annan riktning.
Trots att man befinner sig inuti samma spel delar man alltså inte nödvändigtvis referensramar på samma sätt som de som delar fysisk miljö gör. Min och informanternas respektive
lokalisering kan påverka våra tolkningar av situationen, och vårt samspel, något som i sin tur
kommer att ge avtryck i mina fältanteckningar. Naturligtvis gäller detta även för de aktiviteter
man är involverad i medan man pratar med varandra – om man gör en quest som går ut på att
rutinmässigt döda ett visst antal troll i ett mörkt och dystert träskområde som Zul’Drak, eller
om man är med i en adrenalinfylld och koncentrationskrävande 25-mannaraid i Ulduar så
befinner man sig troligen i andra sinnestämningar än om man flyger högt över det vackert
solbelysta regnskogslandskapet i Sholazar basin och samlar örter till sina trolldrycker, står
och fiskar vid fontänen i Dalaran, eller för den delen står på auktionshuset i Stormwind och
köper och säljer föremål man kommit över i spelet. En annan väsentlig aspekt är förstås i vilken utsträckning de ovannämnda typerna av aktiviteter tillåter att man för samtal. Deltagande
i raider och instanser kräver som regel stor koncentration och snabb responstid, åtminstone
medan man slåss med bossarna – de mest krävande monstren. I pauserna mellan striderna
brukar det som nämnts ovan finnas visst utrymme att skriva chattmeddelanden, men det är
inte långa stunder och kan alltså inte bli tal om några egentliga konversationer, utan endast
kortare utbyten av meddelanden. Aktiviteter som inte är stridsanknutna, som till exempel
olika former av samlande, kräver däremot inte spelarens fulla uppmärksamhet och brukar
dessutom anses ganska långrandiga av många spelare, som då gärna samtalar med andra för
att få tiden att gå. Många quester är ganska enkla och rutinmässiga, och även där brukar det gå
bra att föra samtal.
Inte bara aktiviteterna och den visuella miljön utan också spelets soundscape är något som
kan förändra samspelet och stämningen och ge en extra dimension åt spelet och dess aktiviteter. Här är bakgrundsmusiken särskilt noterbar, och då speciellt de melodislingor som spelas i
de olika geografiska områdena i spelet, och som bidrar till att ge dem deras specifika karaktär
– landskap, städer och byar i spelet kan vara pampiga, hotfulla, sorgsna, idylliska, och till och
med romantiska. Ett exempel på detta var jag med om tillsammans med en man som jag ofta
questade ihop med under en period. Vid ett tillfälle hade min karaktär hjälpt hans att döda
några jättespindlar i en grotta i Grizzly Hills. På vår väg ut växlade musiken helt plötsligt från
den hotfulla melodi som spelats nere i grottan till en melodislinga som hörde ihop med landskapet utanför. Denna melodi var vacker och idyllisk, med stråkorkestrar, och lät som det
klassiska ledmotivet till en romantisk film. Där våra karaktärer sprang tillsammans mot grot-
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tans solbelysta utgång växlade stämningen med ens från adrenalinfylld stridsscen till romantisk utflykt, ett intryck som ytterligare förstärktes av det faktum att karaktärernas genusspecifika drag var mycket tydligt accentuerade: hans manliga spelkaraktär (en paladin av rasen
draenei) var stor, muskulös och kraftfull medan min kvinnliga (en nightelf warrior) var lång,
slank och graciös – dvs. egenskaper som åtminstone i en västerländsk kontext anses passande
för manliga respektive kvinnliga kroppar 12 .
Ibland kommenterar spelarna landskapet och soundscapet men oftast så är detta något som
bara finns där i bakgrunden utan att spelarna verkar reflektera över det. Då ägnar de mer
uppmärksamhet åt quester, föremål och NPC:s (non-player characters) som ofta uppvisar mer
eller mindre tydliga intertextuella och humoristiska kopplingar till populärkulturella verk och
företeelser. Man kan till exempel köpa Haris Piltons väska (som är svindyr men har extra
mycket utrymme för utrustning); en quest med namnet ”A little help from my friends” går ut
på att eskortera en NPC med namnet Ringo, och det finns en NPC med namnet Siouxsie the
Banshee 13 . Det är ofta en källa till glädje för spelarna när de kan identifiera den företeelse
som spelet anspelar på.
Vad innebär då allt detta ur metodsynpunkt? Hur mycket av den kontext – grafisk, innehållslig och ljudmässig – som spelet omger spelarna med ska tas med i en etnografisk beskrivning? Svaret på den frågan måste bli att det beror på sammanhanget. Datorspelsmiljön
kan inte ses som en källa till, eller ens ett uttryck för spelarkulturen, men däremot är den i
högsta grad relevant för våra tolkningar av kulturen, då den utgör det fönster genom vilket vi
betraktar den, i meningen att den påverkar vår varseblivning av det som händer. Miljön kan
också ses som en ram – det är i miljön som karaktärerna är situerade, och karaktärerna och det
de gör är i högsta grad ett uttryck för kulturen. Av allt detta måste forskaren själv bedöma vad
som är relevant – vad som kan ha påverkat hans eller hennes tolkningar av situationen och
vad som kan ha påverkat spelarna. Miljöns betydelse i in-game etnografier kommer alltså
framför allt in i diskussioner om reflexivitet. Som Silvén (1999, p. 94) påpekar fungerar en
”öppen observation” där rum, organisation, arbetsprocesser, arbetsuppgifter och verktyg beskrivs också som ett sätt för både forskaren och läsaren att orientera sig, att skapa närvarokänsla, referenspunkter och förankra undersökningen i tid, rum och (fysisk) miljö. Att återge
miljön är också ett sätt att skapa mer transparens och låta läsaren ”se” den kontext där forskarens tolkningar gjordes för att kunna göra en bedömning av tolkningarnas rimlighet och kanske göra sina egna tolkningar.

12 Som Corneliussen påpekar är de mest populära raserna inte oväntat de som fångar upp genusstereotypa
egenskaper, dvs. bland de kvinnliga karaktärerna väljs de som passar in i ett västerländskt skönhetsideal i
mycket större utsträckning än dem som inte gör det, och de manliga karaktärerna ska framför allt se stora
och muskulösa ut (även om möjligheterna till variation används flitigare för manliga karaktärer). Enligt en
undersökning av Weathers (2008) väljer kvinnliga WoWspelare i större utsträckning sina avatarer bland
raser som är vackra, de väljer att spela Alliance framför Horde, och de väljer klasser som antingen har
rollen som helare (fr.a. priest och druid) eller som ranged dps (fr.a. hunter). En möjlig förklaring till detta är
att kvinnor påstås identifiera sig med sina spelkaraktärer i större utsträckning än män (Adams & Rollings,
2007), och alltså kanske de i större utsträckning söker utforma sina avatarer i enlighet med rådande
genusideal som föreskriver att kvinnor ska vara vackra och ha en vårdande snarare än våldsam inriktning.
Det är dock viktigt att hålla i minnet att detta inte gäller alla kvinnliga spelare och att det dessutom
förmodligen finns kulturella skillnader i avseende på vad som kan inordnas i en normativ femininitet. Vad
gäller de kvinnliga karaktärernas utseende så ska man också hålla i minnet att användaren bakom karaktären
mycket väl kan vara en man, och då finns det andra bevekelsegrunder som kan ligga bakom utformningen
av karaktären, som t.ex. att man vill ha något snyggt att titta på medan man spelar. Detta argument har
använts för att förklara t.ex. spelhjälttinnan Lara Crofts popularitet hos manliga spelare.
13 Haris Pilton är en omkastning av kändisen Paris Hiltons namn, Ringo syftar på Ringo Starr i Beatles och
Siouxsie and the Banshees var namnet på ett brittiskt punkband som var stort i början av 1980-talet.
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Den omgivande kontexten – utanför spelet
Vissa forskare har sett på de datormedierade världarna på Internet som världar i sig, som
skiljer sig från den vanliga världen (Stone, 1991, 1995; Turkle, 1995). Andra argumenterar
starkt för att livet och aktiviteterna online inte kan ses som separerade från livet offline, utan
att de båda kontexterna är tätt sammankopplade och påverkar varandra (Miller & Slater, 2000;
N. Taylor, 2008). Spelen och onlineaktiviteterna är tätt invävda i människors vardagsliv, där
spelaktiviteterna kan ge återverkningar på vardagslivet offline. Ett exempel på detta kan vara
när en guild arrangerar IRL-fester 14 , som får till följd att människor möts och kanske börjar
umgås också utanför spelet (ses t.ex. T. L. Taylor, 2006). Eller människor som möts på nätet
och sedan blir ett par i den ”vanliga” världen offline (Sveningsson, 2002a), eller för den delen
relationsproblem eller skilsmässor som sker till följd av att den ena parten tillbringar för
mycket tid på nätet. ”World of Warcraft widows” har blivit ett etablerat begrepp, där personer
som anser att deras partners försummar sina sociala och äktenskapliga plikter för att istället
spela kan få hjälp i familjeterapi (Northrup, 2008) eller gå med i supportgrupper 15 . Men
påverkan sker naturligtvis också i motsatt riktning: de villkor som människor har i sin offlinekontext påverkar i högsta grad hur de beter sig, vad de gör och vad de kan göra i spelet. En
fråga att ställa i sammanhanget är alltså huruvida vi verkligen kan förstå aktiviteterna och
medlemmarnas samspel och kommunikation i spelet utan att veta vilka de är och hur de har
det i sina liv utanför spelet.
Exempel på hur offlinekontexten kan inverka på spelaktiviteterna
Till att börja med påverkar spelarnas materiella förutsättningar vilka möjligheter de har att
spela: har de infrastrukturen som krävs, har de en dator och uppkoppling som klarar av att
hantera spelet på ett bra sätt eller måste de nöja sig med ett minimum? Mia Consalvo (2009)
tar till exempel upp det faktum att vad hon kunde göra i spelet, hennes skicklighet som spelare och därmed informanternas uppfattning av henne påverkades av hennes uppkopplingshastighet. Under min tid i spelet har jag gjort liknande erfarenheter. På den dator jag hade när
jag först började spela fick jag sätta grafikinställningarna på lägsta möjliga vilket innebar att
upplevelsen av spelet med miljöer, specialeffekter osv. blev blekare. Min upplevelse av spelet
och dess miljöer förändrades mycket när jag köpte en ny och bättre dator. Men den första datorns låga prestanda innebar också att jag inte kunde ha addons (tilläggsfiler) i samma utsträckning som mina medspelare, vilket gjorde att jag inte hade tillgång till samma spelrelaterade information som de. Kulmen nåddes när datorn började krascha mitt under pågående raid
för att den inte kunde hantera så mycket information som dessa grafikintensiva spelmoment
innebar – med explosioner, snabba rörelser, många spelkaraktärer på samma plats och mycket
som hände på skärmen samtidigt. Med den dåvarande datorn hade jag alltså inte kunnat delta i
gruppens aktiviteter och få en uppfattning om vad de handlade om. Ett liknande exempel gavs
till mig av en av de personer jag lärt känna genom spelet, en man från Johannesburg i Sydafrika. Han har visserligen en bra dator, men den tekniska infrastrukturen i hans land är inte
densamma som den i Europa, vilket innebär att han periodvis har stora problem med sin uppkoppling. Ibland kommer han inte ut på nätet alls och vissa dagar blir han frekvent DC:ad,
disconnected. Det säger sig självt att det kan vara besvärligt om detta sker under pågående
gruppaktiviteter, där allas medverkan och snabba responstid är nödvändig, och att dessa spelvillkor får konsekvenser för hans möjlighet att delta i aktiviteterna och få en plats i grupperna.
I den meningen påverkar vår offlinekontext vad vi kan göra i spelet, vilka miljöer vi kan få
tillgång till, vad vi kan se och uppleva och hur vi upplever detta – både som spelare och som
14 IRL = In Real Life, dvs utanför nätet.
15 Se t.ex. http://games.groups.yahoo.com/group/WOW_widow/, http://gamerwidow.com/.
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forskare. Vidare påverkar våra tekniska villkor det sätt varpå andra spelare uppfattar oss, och i
förlängningen hur vi blir bemötta och i vilken utsträckning vi kan få ta del av aktiviteterna. En
spelare som på grund av bristande skicklighet eller datorkapacitet inte klarar av att sköta sin
uppgift i gruppaktiviteter kommer att få svårare att få följa med då han eller hon minskar
gruppens chanser att klara av uppdraget. Sedan kan man i och för sig diskutera i vilken utsträckning det verkligen är nödvändigt att som forskare ta del av alla aktiviteter för att få en
uppfattning om vad de handlar om. Jag hävdar att man måste delta åtminstone till en viss del.
En etnografisk forskare som gör deltagande observationer i ett raidgille utan att ha deltagit i
raiderna och åtminstone temporärt haft samma mål och värdeskalor för ögonen som de ordinarie medlemmarna kan sannolikt inte till fullo förstå gruppens kultur och dess centrala värderingar.
Men något som kanske är ännu mer centralt är de livsvillkor vi har och hur våra liv utanför
nätet ser ut, och hur det inverkar på vårt liv i spelet. För att ta ett exempel från mitt gille: en
relativt stor del av medlemmarna arbetade inom bilindustrin eller i företag knutna till den, på
olika nivåer. Under hösten 2008 och våren 2009 upplevde Sverige en finanskris som slog särskilt hårt mot just bilindustrin, och några av medlemmarna var eller blev arbetslösa under
denna tid. I motsatt riktning var det någon som tidigare inte haft arbete men som fick det.
Offlinefaktorer som har med arbete att göra har förstås inverkan på faktiska spelvillkor - man
kan. anta att de som är arbetslösa eller långtidssjukskrivna har möjlighet att spela mer och vid
andra tidpunkter än de som har ett heltidsarbete. De kan också spela på ett annat sätt – de har
tid att visa nykomlingar tillrätta, hjälpa guildmedlemmar med gruppquests eller för den delen
sitta och snacka med en forskare. Vidare har de medlemmar som har partner och småbarn
andra spelvillkor än de som har vuxna barn, eller är singlar och barnlösa. Om jag ser till de 15
guildmedlemmar jag haft mest kontakt med under min tid som medlem så är det bara 3 av
dem som har arbete. De resterande är långtidssjukskrivna, arbetslösa, eller studerande. Den
livssituation dessa nyckelinformanter har kan mycket väl få konsekvenser för hurdan bild jag
får av gillet och dess kultur, i och med att den kunskap jag får kommer från perspektivet av ett
visst segment i gruppen. Jag kan till exempel se att personerna ur denna grupp inte bara spelar
mer, utan också generellt på en mer avancerad nivå än de som spelar mer sällan, och åtminstone vissa av dem verkar också ha högre förväntningar på både egna och andras prestationer 16 . Sådant som händer offline, som i det här fallet att bli arbetslös eller långtidssjukskriven,
kan också sättas i samband med spelarnas faktiska beteende i spelet.
En annan aspekt som är ytterst väsentlig för hur man ska tolka spelarnas samspel med
andra i spelet är vad de har för relation till varandra. Mitt gille består till största delen av ett
ständigt växande nätverk av vänner och deras vänner, bekanta, arbetskamrater, släktingar och
grannar, och den har en stark lokal förankring i Västsverige. Den är också starkt mansdominerad, med ett 40–50-tal vuxna män, en handfull killar i åldern 12–18, och 3 vuxna kvinnor
(mig inkluderad). De andra två kvinnorna har sina partners bland gillets nyckelpersoner (även
om en av dem kan beskrivas som nyckelperson själv). Mellan grupper av spelare som känner
varandra väl IRL blir det ofta en speciell stämning – man kan ibland fara ganska hårt fram i
sina kommentarer, på ett sätt som man inte skulle göra med spelare man kände mindre väl.
Det förekommer också interna skämt. Som åskådare kan man behöva veta hur spelarna är
förbundna med varandra för att se samspelet i dess rätta kontext. Således finns det all anled-

16 Men om dessa personer figurerar ofta i mina fältanteckningar och har gjort ett starkt intryck på mig och min
bild av gillet så gäller detsamma förmodligen för andra medlemmar också. De medlemmar som är
inloggade ofta syns och hörs av många, och flera av dem har också åtagit sig de mer ansvarsfulla rollerna
som guildledare och raidledare, vilket ger ett ökat inflytande, både på aktiviteterna som utförs och på den
allmänna stämningen och gruppkulturen.
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ning i världen att ta en titt på den omgivande offlinekontexten, då det kan finnas förhållanden
i den som kan kasta ljus på hur spelarna agerar och öppna för nya tolkningar.

Om svårigheten att få och kunna återge information om spelarnas offlinekontext
En egenskap som massiva onlinespel delar med många internetmiljöer är att det kan vara
mycket svårt att veta något om den omgivande offlinekontexten. Vi kan inte veta något om de
människor vi möter och interagerar med, annat än det de själva väljer att visa och berätta 17 . Vi
vet inte hur de har det i sina liv utanför nätet, och såvida vi inte uppsöker dem i deras hem så
ser vi det inte. Vad gör man då? Naturligtvis hade det allra bästa kanske varit att få komma
hem till medlemmarna och se hur de har det. I mitt fall har jag tagit vara på det näst bästa – att
ta tillfälle att träffa medlemmarna IRL i den mån jag kunnat, och även vara med om och själv
arrangera spelkvällar för mina närmaste gillesbekanta. På det viset lär jag känna några av informanterna mer på djupet och får veta mer om hur deras liv ser ut och är invävt i spelaktiviteterna. Detta tillvägagångssätt innebär förstås att min kunskap om gillesmedlemmarna blir
högst partiell – det är några som jag känner relativt väl medan andra rör sig i periferin. Men
denna situation delar jag med många etnografiska studier, även sådana som utförts i offlinemiljöer, för även där blir man som regel närmare bekant med vissa och alltså kommer en stor
del av informationen att komma från dessa nyckelinformanter (Kaijser, 1999).
När det gäller de informanter som jag inte haft möjlighet att träffa så får jag helt enkelt
fråga dem om jag vill veta något om deras offlineliv. Men det kan vara svårt att ställa personliga frågor då det kan upplevas som påhopp och intrång. Enligt en av nyckelpersonerna i gillet
innebär gillets starka IRL-kopplingar gör att man är mer försiktig med att avslöja saker om
sitt eget liv och fråga andra om deras. Eftersom gillet består av ett nätverk där ingen känner
alla men många känner många, så kan information som man ger till någon av de andra mycket
väl komma att spridas för att så småningom nå ens ”vanliga” offlineliv. Det motstånd som jag
själv kände mot att fråga medlemmarna om deras offlineliv kan alltså ha berott på att jag
kände av detta tabu innan jag fick veta att det faktiskt fanns.
Men den utsträckning i vilken man kan ställa frågor beror förstås också på vilken roll man
har som forskare. Om man från början går in i en renodlad forskarroll, en observatör som följer med och observerar och vars aktiviteter till stor del består av att ställa frågor om aktiviteterna snarare än att delta i dem, så framstår det förstås inte som konstigt, även om frågeställandet möjligen kan inkräkta på de andra aktiviteterna i spelet och alltså upplevas som
störande av den anledningen. Men i mitt arbete har jag strävat efter att få ett inifrånperspektiv.
Jag har velat uppleva och lära mig förstå kulturen på samma sätt som de ”vanliga” medlemmarna. Jag har därför försökt smälta in i gruppen så mycket som möjligt, och bli en medlem
bland andra, för att kunna iaktta spelaktiviteterna som de förekommer naturligt och komma att
uppfatta dem på det sätt som de andra medlemmarna gör 18 . Även om alla i gillet vet om att
17 Det är dock viktigt att ta i beaktande vilken typ av internetmiljö det rör sig om - dagens sociala nätmiljöer
skiljer sig till exempel mycket åt från dem som fanns i slutet av 1990-talet. De sociala internetmiljöerna
som finns idag används framför allt av människor som redan känner varandra, vilket får till följd att
välmenande råd som ”avslöja inte personlig information på nätet” ter sig tämligen malplacerade (Dunkels,
forthcoming).
18 Av den anledningen har jag heller inte anammat en ”participate in order to write”-stil (Emerson, Fretz, &
Shaw, 1995) där man tar anteckningar hela tiden, utan jag har haft en mer ”experiential style” där jag dels
velat smälta in i gruppen men framför allt velat ägna min fulla uppmärksamhet åt aktiviteterna. Alltså har
jag fört anteckningar vid slutet av dagen, dagen efter, eller till och med veckan efter. Anledningen till detta
ligger till största delen i att det är svårt att kombinera skrivandet med ett deltagande. Att ta anteckningar kan
nämligen inte bara fresta på relationen till de studerade individerna utan också göra att man inte kan delta i
aktiviteterna och därmed inte uppfyller gruppens sociala förväntningar. Detta har tidigare uppmärksammats
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jag är forskare, att jag kommer att skriva om mitt spelande och att gillet kommer att figurera i
dessa berättelser så skulle det alltså verka konstigt om jag helt plötsligt började hålla regelrätta utfrågningar av dem om deras liv offline. Det skulle inte passa in i den normala spelaktiviteten, och min roll som deltagare kanske skulle ifrågasättas. Det är inte heller i första hand
användarnas personliga liv jag är intresserad av att studera, utan hur samspelet ser ut mellan
spelare inuti spelet, och då speciellt hur genus uttrycks, inverkar på och konstrueras genom
spelaktiviteterna. Eller mer specifikt – denna del av min forskning syftar helt enkelt till att
uppleva hur det är att spela som kvinnlig spelare i en mansdominerad heterosexuell kontext:
vilka situationer, möjligheter och problem man ställs inför i sin spelaktivitet, både utanför och
i gillet. För att lära känna medlemmarna och få veta något om vilka de är har jag istället försökt hitta en ”lagom” nivå, och låta informationen nystas upp i naturliga samtal och således få
en pusselbit i taget som läggs till vad jag redan vet. Ibland har vissa guildmedlemmar också
berättat saker om andra medlemmar.
Detta angreppssätt väcker förstås frågor om etik. Om de ordinarie medlemmarna framför
allt ser mig som en medlem bland andra finns risken att de anförtror mig saker som de skulle
göra till en vän eller bekant men inte till en forskare. Detta blir ännu mer problematiskt om
informationen kommer från en tredje person. Jag har försökt lösa detta genom att hålla isär
mina roller på det viset att jag har lovat guildmedlemmarna att om jag vill nämna någon av
dem specifikt i mina texter så ska jag först fråga dem om lov. Detta i sin tur väcker frågor om
vad det är för bild vi ger (och kan ge) av de grupper vi studerar, där forskare som Billy Ehn
(1996) anmärker att etnografier tenderar att ofta visa bara den sympatiska sidan (för en närmare diskussion av mitt angreppssätt, se Sveningsson Elm, 2009). Men detta är trots allt den
väg jag valt att gå för att inte riskera att svika någons förtroende. I de fall det finns negativa
aspekter att berätta kan man kanske göra det i mer svepande beskrivningar och utan att nämna
några namn. Man måste i så fall först tänka igenom om andra personer i gillet kan komma att
förstå vem saken gäller om de skulle läsa texten, eller om personen ifråga skulle känna sig
kränkt även om ingen annan förstår att det är han eller hon som åsyftas. Man kan också tänka
sig lösningar där jag låter exempel på potentiellt känsliga situationer komma från sådant jag
sett och upplevt utanför gillet.
Även om man inte frågar medlemmarna rakt ut kan man ändå få ganska mycket information om dem och hur deras liv utanför nätet ser ut. Offlinelivet kan ibland skymta fram i spelaktiviteterna – det kan slinka med i röstkommunikation via ventrilo, som när en guildmedlems
son ropar på sin pappa i bakgrunden, eller när en annan guildmedlem under pågående raid
hojtar till sin sambo ”Köpte du mjölk och ägg?” På det viset växer det fram en bild av helt
vanliga svenska män som samordnar och balanserar sitt vardags- och familjeliv med sitt
spelintresse. En fördel som ventrilo ger till skillnad från mycket annan internetforskning är
också att man kan höra informanternas röster, som kan ge en om inte hundraprocentig säkerhet så åtminstone en ganska god uppfattning om informanternas kön, ålder och till viss del
härkomst. Den androgynt hesa målbrottstämman, den ljusa pojkrösten eller de grova rösterna
med göteborgsk arbetardialekt som jag hör i mitt headset talar sitt tydliga språk om vilka informanterna är.
Även guild- och raidchatten kan ibland vara en källa till information om medlemmarnas liv
offline: ”Kommer snart, ska bara ut med hunden”, ”Ska mata bebis” ger en viss information
om användaren och hans vardagsliv, liksom yttranden såsom ”Var och tränade innebandy för
i samband med etnografiskt arbete i fysiska miljöer (se t.ex. Emerson et al., 1995, p. 24). I mitt fall hade
deltagarna inte kunnat se om jag hade antecknat, men däremot hade de sett att jag inte ägnade min
uppmärksamhet åt aktiviteterna i spelet. Jag hade inte kunnat bidra på det sätt som krävs för att gruppen
som helhet skulle klara av sina uppgifter och inte heller vara uppmärksam på vad som faktiskt händer i
situationen.
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första gången på ett år, fatta vilken träningsvärk jag kommer ha i morrn”, eller ”Kan nån
hugga av mig huvet, jag är så bakis”. Sådana kommentarer kan delvis ses som en källa till
information om livet utanför spelet, men kanske ännu mer som performance och självpresentation som kan avslöja något om hur man vill framstå inför andra: inför de andra spelande
killarna (och inför mig och de andra två kvinnliga medlemmarna). Det är på det viset jag valt
att behandla sådan information. Jag har inte använt informationen för att sätta ihop biografier
om enskilda spelare, utan snarare sett yttrandena som ett uttryck för den specifika gruppkultur
som råder inom gillet.
Det är tydligt att det är en viss typ av information som ges och en viss jargong som används i de respektive kommunikationskanalerna. Röstkommunikationen på ventrilo används
framför allt för instrumentella syften: för att samordna insatser och ge instruktioner, åtminstone om spelandet sker i stora grupper. Det kan förekomma skämtsamma och/eller sarkastiska inpass, speciellt mellan bossfighterna, men de är som regel korta. Om man gör en 5manna instans däremot brukar tonen genomgående kunna vara mer avslappnad och intim och
det finns mer utrymme för samtal och skämtsamheter, även om ämnena även här oftast är
spelanknutna. Den skrivna kommunikationen på guild- och raidchatten däremot används ofta
för renodlat sociala syften med ämnen som oftast är skämtsamma: man driver med andra och
sig själv, och tonen kan beskrivas som ”rå men hjärtlig”. Kommentarerna har ibland sexuella
undertoner, som när en spelares koncentration och spelskicklighet en gång ifrågasattes med
frasen ”Spelar du fortfarande med ena handen i brallorna?” Samtalen på guildchatten är också
i högsta grad en del i medlemmarnas sätt att ”göra” och förhandla maskulinitet, vilket blir
speciellt tydligt i yttranden som inbegriper deras partners: ”jag skiter i att raida idag, tar inte
strid med min flickvän för en 10-manna”, eller ”hittade pepparkaksburken som frugan hade
gömt trodde hon, hehe”.
Ibland har information om offlinefaktorer getts i de samtal jag haft med medlemmarna via
”whispers”, i deras berättelser om sig själva och hur de har det i sina dagliga liv, med problem
och glädjeämnen. Här finns det utrymme för djupare förtroenden som rör både livet utanför
nätet och sådant som hänt i spelet, men man måste naturligtvis ta med i beräkningen att den
information som ges är partiell och selektiv och vad jag får veta styrs av informanten. Här är
det ännu viktigare att ta hänsyn till de etiska aspekterna – jag har till exempel fått en del information som jag i nuläget inte ser hur jag ska kunna använda utan att svika någons förtroende eller lämna ut någon. Detta gäller i synnerhet för sådant som jag får höra av någon av de
kvinnliga medlemmarna. Eftersom det förutom mig bara är 2 aktiva kvinnor i gillet skulle det
vara tämligen lätt för vem som helst i gillet att gissa vem kvinnan i berättelsen är om de läste
om händelsen. Min lösning på detta har varit att återge liknande scenarier som jag själv kunnat iaktta ur min egen synpunkt som spelande kvinna, även om de förstås inte beskriver
samma och ibland inte heller lika knepiga situationer. Guildmedlemmens berättelse har då
fungerat som en ingång, som något som öppnade mina ögon för problematiken, även om jag
inte kunnat återberätta just den berättelsen. En annan svår situation som rör personlig information är då jag fått höra om vissa av guildmedlemmarnas problem som de haft i livet offline.
Denna information utgör en ram ur vilken jag tolkar deras övriga yttranden och handlingar, på
så vis att det de säger och gör ses i ljuset av det jag fått veta om dem. Hur gör jag då om jag
ska skriva något där dessa spelare är inblandade? Jag måste ju hemlighålla den känsliga informationen, men hur argumenterar jag för min tolkning av deras yttranden och handlingar
om jag inte kan berätta vad jag vet om dem? Det finns inget självklart svar på denna fråga.
Sanningen som jag ser den är att man nog som forskare alltid måste reflektera över etiska
aspekter i varje enskilt fall, och se till att de bakomliggande målen med forskningsetik uppfylls – att människor som ingår i forskning inte får komma till skada, varken fysiskt eller psykiskt, och inte heller får bli förödmjukade eller kränkta (för en mer utförlig diskussion om
detta, se även Sveningsson Elm, 2008; Sveningsson Elm, 2009; Sveningsson, 2003; För in-
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formation om etiska riktlinjer i humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, se Vetenskapsrådet, 2002).
Kontentan av detta avsnitt är att det kan vara svårt att få tag på information som rör spelarnas liv utanför spelet, och den information vi får är partiell och många gånger osäker. Det kan
också vara problematiskt att återge den, av hänsyn till användarna. Kanske man inte ens bör
se sådan information som faktaunderlag utan snarare som ett uttryck för livet så som det levs i
spelet, eller för den kultur som råder just där och då. Det är för övrigt på det viset som mycket
forskning om sociala miljöer online har resonerat (Sveningsson, Lövheim, & Bergquist,
2003). Men innebär då inte ett sådant tillvägagångssätt att reproducera dikotomin mellan vad
som sker online och offline? Oavsett mängden information som lämnas ut så är det ofrånkomligt att livet på och utanför nätet sammanvävs på ett intrikat sätt, och att i den mån vi vet
något om spelarnas villkor offline så bör detta tas med i fältanteckningarna, även om denna
information inte kommer att kunna visas upp i den färdiga texten.

Diskussion
Jag har i detta paper velat öppna upp för en diskussion om vad miljön i ett massivt onlinespel
och dess skilda förutsättningar jämfört med den ”vanliga” världen får för konsekvenser för
hur vi bör arbeta etnografiskt i den. Papret ska ses som några första trevande steg på den vägen och är inte avsett att ge några definitiva svar. Några försiktiga slutsatser är dock att även
om miljön inte kan ses som uttryck för kulturen så bör den ändå tas hänsyn till i analyserna då
den påverkar hur vi kommunicerar och hur vi uppfattar de händelser och situationer vi upplever i spelet. Miljön uppställer ramarna för vad man kan och förväntas göra i spelet och bör
alltså ses som en bestämmande faktor – en orsak till snarare än en verkan av eller ett uttryck
för spelarkulturen. Miljöbeskrivningar ger också läsaren en inblick i hur spelvärldarna är beskaffade – vad spelarna rör sig under för villkor och vad det är som de interagerar med. På
samma vis bör det vi vet om spelarnas livsvillkor offline noteras i fältanteckningar, om än inte
alltid i beskrivningar och analyser, eftersom livet online och offline är invävt i vartannat och
vad en spelare upplevt i den ena kontexten får återverkningar på hur han/hon agerar i den
andra. Ett problem i sammanhanget är att det kan vara svårt att veta något om spelarna och
hur deras liv utanför spelet ser ut. Detta är dock något som speletnografier delar med annan
etnografisk forskning – vår kunskap om informanterna och deras liv kommer alltid att vara
partiell.
Något som jag har upplevt som problematiskt i mitt arbete är frågor om forskningsetik.
Hur kan jag agera på ett sätt som låter mig få en ordentlig uppfattning om spelandet som aktivitet – i mitt fall specifikt, hur genus uttrycks, inverkar på och skapas i spelaktiviteterna –
utan att bli för påträngande och/eller kränka någons integritet? Jag vet inte om det är miljön
som sådan som gör att jag upplever detta som svårare i detta projekt än i något av dem jag
arbetat med tidigare, eller om det helt enkelt rör sig om att jag kommit att bli en del i denna
grupp i mycket högre utsträckning än jag varit i någon i mina tidigare studier. Jag strävade
efter att i sann etnografisk anda uppnå ett inifrånperspektiv, och har uppnått det. På så vis har
jag lärt mig kulturen och kommit att förstå den på samma sätt som de andra medlemmarna.
Men detta innebär också att jag är begränsad i avseende på vad jag kan återge och på vilket
sätt. Jag är begränsad till att återge främst den sympatiska sidan, medan det blir svårare att
återge negativa aspekter i den mån jag ser dem. Det är förstås en nackdel att inte kunna återge
en så heltäckande bild av fältet som möjligt, men detta dilemma är ingenting jag är ensam om
att uppleva (jmf. Ehn, 1996). Hur har tidigare etnografer då resonerat i den här typen av
situationer? Och hur har jag själv agerat i tidigare studier? Sanningen är att man i många fall
nog har skapat en rejäl distans mellan sig och de studerade individerna – när man anser att
man fått ihop tillräckligt mycket material har man lämnat fältet, åkt hem och satt sig att
skriva. Man har inga tankar på att återvända till fältet och känner sig alltså fri att beskriva
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händelser, informanter och miljöer hur man vill, utan att behöva ta hänsyn till någons känslor.
Men hur etiskt är ett sådant förhållningssätt? Hur känns det för dem som studerats, som delat
med sig av sina tankar, erfarenheter och kanske t.o.m. sina hem till forskaren? I mitt arbete
räknar jag alltid med möjligheten att någon ur mitt gille ska komma att läsa det jag skriver.
Ibland har jag tvärtom till och med bett dem läsa och kommentera, både som ett sätt att
motverka etiska övertramp och för att stämma av hur mina tolkningar överensstämmer med
medlemmarnas egna uppfattningar av situationen. Jag skriver alltså med en dubbel målgrupp i
åtanke. Detta innebär att jag behöver hålla en balans mellan å ena sidan att återge en så
rättvisande bild som möjligt av fältet, men å andra sidan inte göra något som kan skada någon
. Min lösning hittills för att kunna återge även negativa händelser har varit att ta min tillflykt
till att återge liknande exempel som jag upplevt utanför gruppen, bland spelare som jag inte
känner och som jag aldrig kommer att träffa igen (för en mer utförlig diskussion om detta, se
Sveningsson Elm, 2009).
Som konstaterades i inledningen så är etnografisk spelforskning fortfarande i sin linda, och
det kvarstår mycket arbete innan etablerade regler och riktlinjer hunnit skapas. Men att genomgå en sådan process bör inte ses som något negativt, eller som ett onödigt ont. Liksom var
fallet med de metoddiskussioner som tog fart i och med att Internet gjorde intåg som forskningsfält så tror jag att uppdykandet av ännu ett nytt fält med delvis nya förutsättningar kan
bidra till att ytterligare revitalisera metoddiskussionen i de ”gamla” fälten – det är genom att
konfronteras med nya förutsättningar som det gamla kan ifrågasättas, utvecklas och förfinas,
samtidigt som det nya ges form.
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Att förhandla nu mot då
– djur, ekonomisk vinning och historia
Leif Häggström
Kulturmiljö Halland, Halmstad
Leif.haggstrom@kulturmiljohalland.se
To negotiate now against then – beasts, economic gain and history. Culture and
animals are sometime in conflict. The damage caused by feeding beasts on arable
fields are sometime severe. The damages are primarily caused by boars and geese,
sometime by deer. In the woodland young plants of pine are grazed by elk. The
damages are severe enough to change the Swedish woodland with a 0,7% decline
of scots pine in a few years and a 2,3% increase of spruce. The forest industry
often complains about restrictions caused by prehistoric- and historic remains in
the woodland. Some of the most productive forests in the southern part of Sweden
have a high density of remains (sites) protected by the heritage legislation. On the
other hand prehistoric and historic remains are under constant stress. The damage
caused by farming and forestry are severe. In the paper I suggest that the prehistoric and historic remains can be an arena for negotiation or trade. The heritage
sector can offer a suitable use of the remains, a use that has positive effects on the
understanding of the remains as well as it provide the farming and forestry with a
solution to the damage caused by wildlife. I suggest that prehistoric and historic
remains are suitable objects and areas for wildlife management. Some sites are
suitable to feed boar, others are suitable for roe deer, geese or pigeon which is
most easily done by the use of game crops. If the trade between the heritage management, the forest industry and the farmers is successful the yield and economic
return will be better for the forest industry and farmers at the same time as damage on protected sites will decline. The potential of the idea can only be demonstrated in practical experiments, for which means is being applied.
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Det händer ofta att kultur och natur hamnar i uttalade intressekonflikter, konflikterna kan även
involvera flera olika kulturer eller intressen om man så vill. I denna artikel kommer ett par
sådana intressekonflikter att beskrivas, därefter kommer ett operativt förslag att förhandla
konflikterna att ges. Konflikterna och problemen samt ingångar till att förhandla dem är mer
handfasta och samhällsekonomiskt relevanta än vad som är brukligt att behandla inom åtminstone den humanistiska forskningstradition som arkeologin sorterar under.

Intressekonflikt 1 – skador på växande gröda
Jordbruket utsätts för viltskador på gröda. Detta är inte märkvärdigt i sig eftersom mycket av
den gröda som odlas är smakrik för viltet. De flesta grödorna och har ett högt och av djur eftertraktat proteininnehåll. Lokalt kan därför skadorna på odlad mark bli mycket stora.
Under 2008 beviljade länsstyrelserna ersättningar för skador på växande gröda orsakad av
fredat vilt för ungefär 3 miljoner kr (Viltskadecenter 2009). Detta är ingen speciellt stor
summa för samhället men å andra sidan innefattas endast fredat vilt (t.ex. sångsvan och trana)
i statistiken men inte stora skadegörare som grå-, säd- och kanadagås eller vildsvin. Dessa kan
lantbrukaren å andra sidan själv begränsa skadorna av genom olika former av jakt. Skador av
dessa arter ersätts därför inte av staten (Jaktförordningen bilaga 4).
Gåsbetesskador sker dels i anslutning till sådd då fåglarna äter utsädet och dels under
vinterhalvåret då de betar av den höstsådda grödans spirande groddar. Utöver den gröda som
betas sker en hel del nedtrampning vilket även det resulterar i skördebortfall. Tillfälliga
skadetoppar infaller när gäss flyttar. Problemen kan lokalt vara så stora att man försökt lösa
dem genom att avsätta ytor med produktiv åkermark enkom för att ge fåglarna fodersöksmöjligheter medan man på andra gärden bedrivit omfattande skyddsjakt och skrämselåtgärder.
Man har även minskat skador genom att vänta med att plöja stubbåkrar till våren eftersom
flera gåsarter gärna besöker stubbåkrar i jakt på spillsäd (Ahlqvist et al 1999, Karlsson 1999,
Länsstyrelsen Östergötland 2004, Viltskadecenter 2006).
Det skrivs i dagsläget mycket i massmedia och branschtidningar om hur omfattande skador
vildsvin orsakar jordbruket. Skadornas omfattning är i dagsläget inte känd och så sent som i
juni 2009 menar Jordbruksverket i en uppdragsredovisning till Regeringen att det saknas fullgoda dataunderlag och verkningsanalyser att ta ställning till men konstaterar samtidigt att
vildsvinsstammen bör begränsas till högst nuvarande storlek genom intensiv jakt. Jakten behövs för att begränsa skadorna vars omfattning paradoxalt nog är okända frånsett de där trafikanter är inblandade. Lokala data visar dock att såväl åkrar med säd, rotfrukter och majs eller
vall kan bli hårt ansatt av vildsvin (Jordbruksverket 2009 jfr Lemel & Truvé 2008). Även
hjortdjur kan lokalt minska avkastningen på det odlade spannmålet, i försök har man uppmätt
att det kan röra sig om ungefär 30%. Såväl hjortdjur som vildsvin kan i någon mån hindras
genom uppsättning av elstängsel (Viltskadecenter 1996).
Det kan konstateras att vilt orsakar skador på växande gröda, lokalt kan skadorna bli mycket omfattande. Vi har sett att jordbrukaren genom såväl jakt som skrämsel kan skydda sig,
men även att man genom avsättning av mindre ytor med speciell gröda kan styra viltet från de
åkrar som behöver skyddas. Förändrade brukningsmetoder, t.ex. att inte höstplöja vallar och
stubbåkrar kan minska skadorna. Som vi kommer att se kan man ta fasta på detta för att uppnå
positiva effekter i kulturlandskapet.

Intressekonflikt 2 – upplevda svårigheter att bedriva kommersiellt skogsbruk
Skogsstyrelsen publicerar varje år skoglig statistik, dels i databasform på sin hemsida och dels
i tryckt form i Skogsstatistisk årsbok. Utifrån uppgifter i Skogsstatistisk årsbok 2007 kan man
utläsa att en bra bit över 50% av ungtallarna i Sverige har betesskador, för övriga inventerade
trädslag (gran, vårtbjörk och glasbjörk) ligger skadenivåerna sammantaget på något tiotal procent (Skogsstyrelsen 2007). Orsaken är enkel, tallen är ett begärligt vinterfoder åt klövviltet.
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En älg äter ca 10 kg färska kvistar från tall och lövträd varje dag under vinterhalvåret vilket
motsvarar ungefär 2000 tallskott eller 5000 björkskott (Svenska Jägareförbundet 1993, Hammarstöm 2004). Älgarnas betesskador innebär att det planteras allt mindre tall när avverkade
områden skall återbeskogas. I Götaland utgör så lite som 27,8% av all skogsmark av tallskog
vilket är en minskning med 0,7% på ett par år medan granskogens utbredning har ökat med
2,3% under samma period (uppgifter hämtade ur Skogsstyrelsen 2007). Alternativet till en
ökad granplantering anses av många skogsbrukare och markägare vara en markant ökad älgavskjutning (t.ex. Hammarström 2004).
I skogsbygden finns en bit över 150.000 fasta fornlämningar vilka är lagskyddade, därtill
kommer en ännu större mängd kulturlämningar vilka saknar lagskydd men vilka det skall tas
hänsyn till utifrån Skogsbrukslagen. Fornlämningarna i den svenska skogsmarken upptar en
samlad yta på någonstans mellan 100.000 och 150.000 ha, vilket motsvarar drygt 0,5% av den
totala skogsmarksarealen i Sverige (Riksantikvarieämbetet 2002). I de mest produktiva skogsområdena i Götalandskapen kan en högre fornlämningsdensitet vilken även innehåller fler
yttäckande lämningar, så som fossil åker, konstaterats. Där fruktar många skogsägare att en
”död hand” i och med detta ligger över skog och det stora kapital som skogen utgör
(Skogseko 2001, jfr slutdiskussion i KSLA 1990), men att den högre produktionen delvis är
en produkt av tidigare bruk av markerna är något som man från skogsbrukets sida inte berör.
Det kan konstateras att klövvilt, framför allt älg är ett stort problem för skogsbruket i samband med att man återplanterar hyggen. Det kan även konstateras att älgens vinterbetande av
ungplantor av framför allt tall innebär att artsammansättningen i skogslandskapet förhållandevis snabbt håller på att förändras. Därtill upplever skogsbruket att de ytor i skogen som innehåller fornlämningar, framför allt yttäckande sådana, utgör hinder för ett rationellt och ekonomiskt lönsamt skogsbruk. Som vi kommer att se finns det möjligheter att låta de båda upplevda problemen dämpa effekterna av varandra.

Intressekonflikt 3 – omfattande skadegörelse på fasta fornlämningar
Sedan länge har man varit medveten om att fornlämningar lever farligt i fullåkersbygd. Faktum är att de flesta arkeologiska museisamlingar från början främst byggdes upp av fynd som
uppdagats i samband med jordbruk (se t.ex. Kristiansen 1985). Studier visar att de lämningar
som legat på höjder, sluttningar och platåer samt sandjordar är särskilt utsatta (Wallin 1994).
En rapport från Riksantikvarieämbetet visar att andelen skadade fornlämningar generellt sett
överstiger 80% i ren åkermark. På åkerholmar och i betesmark sjunker skadefrekvensen till i
runda svängar 50% (Riksantikvarieämbetet 1995). Givetvis uppstår ytterligare skador när
marken kring en fornlämning brukas så intensivt som ofta görs i jordbrukssammanhang.
I inledningen till Riksantikvarieämbetets Uppföljning och utvärdering av ärenden
angående fornlämningar och skogsbruk enligt 2 kap. lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
från 2001 kan man läsa:
Skogsbruksåtgärder som medför oacceptabel påverkan, dvs. skada, på fornlämningar och
fornlämningsområden har varit och är fortsatt vanligt förekommande. Tidigare studier
visar också att skogsbruksåtgärder medfört skador även då hänsynskrav klargjorts av
myndighet i såväl meddelanden som beslut.

Uppgifterna från skadeinventeringar utförda på 240 fornlämningar under 2006 är lika dystra.
De fornlämningar där skog avverkats uppvisade i 40% av fallen nya skador medan frekvensen
steg till 60% i de fall man markberett inför återplantering. Om man ser till de skyddsområden
som kringgärdar varje fornlämning, det så kallade fornlämningsområdet, ökade skadefrekvensen ytterligare (Fröjd & Norman 2007, Riksantikvarieämbetet 2006). Äldre studier uppvisar
lika dystra siffror (Aronsson 1998, Riksantikvarieämbetet 2000). Man kan även förvänta sig
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att skadorna på fornlämningar kommer att öka om man i framtiden ökar uttaget av biomassa
ur skogen genom t.ex. stubbskörd (Skogsstyrelsen 2008).
Trots att skadorna är omfattande anmäls bara ett fåtal till polisen och endast en handfull
leder till åtal med fällande dom som följd. För perioden 1973-2005 rör det sig om 36 stycken
varav en fjärdedel har med jord eller skogsbruk att göra (Brottsförebyggande Rådet 2007). Att
med hänvisning till lagstiftning och rättsväsende minska skadorna på fornlämningarna i
skogsmark verkar därför tämligen fruktlöst, snarare behövs en förändring av mentalitet och
brukskultur inom de skogliga näringarna. Kanske kan en förändring komma till genom att
erbjuda möjligheter att använda de ytor fornlämningarna upptar till att lösa andra problem. Då
skulle skogsbrukets rådande inställning till spåren av gångna tiders kulturer i skogen kunna
förändras.

Att fylla kulturspår med bruksvärde
Som beskrivits ovan har jordbruket problem med viltskador, skogsbruket med viltskador och
fornlämningar medan kulturmiljövården har problem med att såväl jord som skogsbruk skadar
spåren av forna kulturer, det vi i dagligt tal brukar kalla fornlämningar. Problemen orsakar
både samhälle och enskilda förluster, såväl ekonomiska som kunskapsmässiga. Ett steg närmare en gemensam lösning på problemen skulle kunna vara att från kulturmiljöförvaltningens
sida aktivt föreslå ett specifikt bruk av forntidens spår och lämningar. Det skulle alltså vara
fråga om att föreslå, eller förhandla, fram ett bruk av kulturmiljön som båda parter kan acceptera (jfr Gustafsson 2009). Rätt bruk skulle minska slitaget samtidigt som det kunde öka
den ekonomiska avkastningen och kanske förändra företagskulturen (jfr Häggström 2008).
Här nedan följer förslag på hur man kan arbeta i några specifika fall.
Exempel 1: Fossil åker
Fossil åker är en yttäckande fornlämningstyp. Fossil åker finns av många slag, men gemensamt för dem är att de är spår av äldre tiders jordbruk. Spår som skiljer sig helt från de som
dagens mekaniserade jordbruk lämnar efter sig. De fossila åkrarna kan vara över 3.000 år
gamla, men oftast är de något yngre. Lite svepande kan man hävda att landskapet i södra Sverige vid tiden kring Kristi födelse var betydligt öppnare och mer brukat än det är i dag. Därefter har det växt igen och röjts upp i olika etapper. De fossila åkrarna ute i våra skogar vittnar
om dessa tider då stora jordbruksarealer var viktigare för människans överlevnad än vad de är
idag. De fossila åkrarna vittnar om tider då de enskilda gårdarna var självförsörjande och de
vittnar om ett landskap som en gång var betydligt mycket öppnare än det är idag (t.ex. Häggström 2005). Fossil åker har valts ur som ett första exempel eftersom det är denna fornlämningstyp som oftast beskrivs av skogsbruket som hotfull ”död hand” (jfr slutdiskussion i
KSLA 1990).
Problemen för skogsbruket i förhållande till områden med fossil åker inträffar framför allt i
samband med slutavverkning och återplantering, där den förstnämnda generellt sett är tillståndspliktig och den sistnämnda ett krav utifrån skogsbrukslagen men tillståndspliktig utifrån
fornminneslagen om det finns fossil åker som är klassad som fornlämning på platsen. I samband med dagens rationella, högproducerande och mekaniserade skogsbruk är produktionskraven på den förnybara resurs skogen utgör högt ställda. För att nå dessa anses det vara nödvändigt med mekanisk markberedning (Regeringen 2008). Mekanisk markberedning inom
områden med fornlämningar tillåts generellt sett inte (Riksantikvarieämbetet 2006).
Riksantikvarieämbetet gjorde i början av 2000-talet mindre försök att utveckla metoder för
skonsamma markberedningsmetoder vilka kan användas inom områden med fossil åkermark.
Försöken visar att det finns metoder som är skonsammare än andra, metoderna är något kostsammare per hektar än de metoder som nu är rådande (Riksantikvarieämbetet 2001). Problemet är att metoderna inte fått genomslag i skogsbruket. Om detta beror på att länsstyrelsen
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inte utnyttjat dem i sin tillståndsprövning eller om de inte är kända inom skogsbruket är svårt
att bedöma. Oavsett vilket så finns det behov av fler valmöjligheter.
I stora delar av Götalandskapen finns det idag en väl etablerad och växande vildsvinsstam.
Som vi sett tidigare orsakar vildsvinsstammen lokalt stora skador på jordbruksgrödor, men
även i trädgårdar, parker och på golfbanor. Vildsvinens bökande kan sannolikt användas
positivt. Studier visar att man genom att utnyttja renodlade utfodringsplatser kan styra var
vildsvinen söker sin föda, bökar och uppehåller sig (Tham 2004).
När ett skogsparti avverkats är det brukligt att vänta ett par år innan området återplanteras.
Detta beror bland annat på att risken för skadedjursangrepp minskar samtidigt finns det reglerat i skogsbrukslagen hur många år som får gå innan återplantering sker (Skogsstyrelsen
2005).
På ett nyavverkat skogsparti med fossil åker bör vildsvin kunna användas som ett alternativ
till mekanisk markberedning. På hygget kan då ett antal utfodringsautomater för vildsvin
placeras. Utfodringsautomaterna bör vara av ett slag som skickar ut fodret, t.ex. cerealia, ärtor
och majs, så långt som möjligt. Svinen kommer då att böka upp marken i jakt på fodret och
när en yta anses tillräckligt uppbökad kan automaten flyttas. När automaterna flyttats över
hela ytan och vildsvinens bökning anses tilltäckligt stor för att det skall vara lämpligt att sätta
ungplantor bör vildsvinen avhysas från området. Risken är annars att vildsvinens fodersök
skadar ungplantorna. Det erfarenhetsmässigt bästa sättet att avhysa vildsvin från ett område är
att skjuta ett par ungdjur. Skjuter man ungdjur blir ledardjuren vaksamma och för fortsättningsvis sin flock till mindre farliga områden, skulle man däremot skjuta vuxna djur är risken
stor att ledarsuggan faller. En flock utan ledarsugga beter sig tämligen ostrukturerat och det
anses i många fall att omfattande bökningsskador som ett resultat av att man skjutit sönder
vildsvinens grundläggande sociala struktur (jfr Tham 2004, Lemel & Truvé 2008). Avskjutningen ger en avkastning på det insatta foderkapitalet samt ett köttutbyte. Om markägaren inte
är jaktintresserad kan jakten givetvis säljas, där jaktmöjligheten då ger en konkret ekonomisk
avkastning.
Rent antikvariskt måste förfarandet prövas på ett par fornlämningar innan det släpps som
en praktisk rekommendation. Från kulturmiljövårdens sida behöver ett par platser där vildsvin
tillåtits böka undersökas arkeologiskt för att utreda hur stora skadorna blir vid denna form av
markberedning. Försöken behövs också för att utreda vilka kostnader metoden innebär i
förhållande till andra markberedningsmetoder. Eventuella bieffekter måste också belysas, en
positiv bieffekt kan vara att bökningsskador på jordbruksmark och andra markslag i trakten
minskar.
Exempel 2: graver och gravfält
Forntidens gravar och gravfält är känsliga platser. Det är platser som myndigheter i praktiken
värderar högre än många andra fornlämningar och därför är det lämpligt att behandla dem
extra försiktigt. Forntidens gravar och gravfält har många utseenden beroende på hur gamla
de är, det finns ingen anledning att i detalj gå in på hur olika gravtyper ser ut utan beskriver
vilka viltvårdsåtgärder man mer generellt kan göra och vilka positiva effekter de kan få. Insatserna kan i praktiken tillämpas i såväl skogsbygd som odlingsbygd.
Gravarna och gravfälten kan lämpligen röjas på sly. De träd som eventuellt står mitt i
gravmonumenten bör fällas, varför inte låta dem tjäna som vinterfoder för viltet innan de
fraktas bort? Detta blir ett alternativt foder. Enstaka träd i kanterna, eller runt om gravarna kan
man lämpligen såga av på ca 2 m höjd. Där placeras saltstenar. Ett par saltstenar i ett område
med gravar är inte helt fel. Kombinerar man saltstenarna med utfodring av rådjur ökar man
djurmängden på platsen. En ökad djurmängd ökar även betestrycket på floran i området vilket
gör att gravarna och gravfälten skyddas från igenväxning.
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Eftersom man vill undvika allt för många körningar på gravfält i samband med olika åtgärder kan det vara lämpligt att lämna det ris som blir vid röjningarna. Riset lämnas då inte utspritt utan samlas i små uppallrade högar som skydd för exempelvis harungar eller småfågel.
Rishögarna skall givetvis inte placeras direkt på gravarna utan hellre i kanterna av gravfältet
eller mellan gravar. Efter ett par år har riset brutits ner och är då ur vägen samtidigt som det
medan det brutits ner gynnat den biologiska mångfalden.
Saltet och fodret lockar fram djur och i kombination med viss röjning av skogen vågar de
sig fram i större utsträckning. Mängden avskjutningstillfällen ökar samtidigt som platsen hålls
öppen vilket är bra för gravarna. En sak skall man avhålla sig ifrån, man skall inte under
några som helst förutsättningar utfodra vildsvin på gravfält. De skador svin kan åstadkomma
på gravar kan leda till förelägganden från länsstyrelsen och i värsta fall rättsliga efterspel.
Exempel 3: Torp- och gårdslämningar
Platser där det förr i tiden stått ett torp eller en gård är vanliga ute i våra skogar. På platsen
brukar man kunna se en eller ett par husgrunder. Vilket av husen som varit boningshus brukar
avslöjas genom spismursröset. Spismursröset är en hög med sten och tegel i mitten eller kanten av husgrunden. Det brukar finnas en hel del stenmurar som omgärdar den gamla inägomarken. Kanske finns det kvar ett par fruktträd och bärbuskar (Lind et al 2001). Marken i
närheten av ett torp eller en gård är alltid näringsrikare än den kringliggande marken vilket
gör att dessa områden lämpar sig bra för viltvårdsåtgärder i form av viltåkrar. Det höga näringsinnehållet i marken gör att även skogen växer bra vilket skogsbruket använder sig av,
men mitt intryck efter att ha ägnat de senaste åren åt stormskadeinventeringar är att risken för
stormfällen är betydligt högre på torpen och gårdarnas gamla inägomark än på andra ställen
(Häggström & Nyqvist 2007). Detta kan tas som ett motiv att använda den gamla inägomarken till något annat än skogsplantering.
Genom att röja bort en del träd från torp och gårdslämningar släpper man fram ljuset och
låter all den vilande floran som finns i marken växa till sig. Det rör sig om många smakliga
kulturväxter men även gräs och örter (jfr Emmanuelsson 2003). Eftersom marken är förhållandevis näringsrik blir tillväxten bra. Fruktträd på platsen kan beskäras någon gång emellanåt
för att öka mängden frukt. Frukt är alltid uppskattat av viltet. Skulle det finnas gamla träd som
en gång varit hamlade är det bra att åter hamla dem. Hamlar man dem när de är lövbärande
kan man binda grenarna till kärvar (jfr Slotte 1999). Dessa hängas till tork i området och är ett
begärligt vinterfoder för rådjur och älg.
På de gamla åkrarna invid torpen och gårdarna kan man, om de inte är allt för igenväxta,
med fördel anlägga viltåkrar med t.ex. midsommarråg. Att åter plantera råg på de gamla
tegarna kan ses som en praktisk hälsning till de som en gång i tiden slitit och svettats vid
plogen bak en oxe, ko eller häst. Ärtväxter kan vara intressanta att om man vill locka fram
skogsfågel, t.ex. ringduvor om kringliggande skog är granplantering. Saltstenar är givetvis bra
att sätta i anslutning till torp och gårdslämningar. Många torp- och gårdslämningar har gamla
brukningsvägar och stigar som leder fram, detta gör att transporter med traktor och andra terrängfordon underlättar möjligheten att hålla efter foderstationer för exempelvis rådjur eller
vildsvin.
En rolig men ganska arbetskrävande viltvårdsinsats är att slå inägomarken med lie eller
röjsåg, fortare går det med slåtterbalk. Gräset hässjas sedan, är man några stycken som gör det
tillsammans är det trivsamt och går fort. Lägger man granris på toppen av hässjorna kan dessa
stå över vintern som ett matförråd åt rådjur och älgar. Väljer man att slå marken i anslutning
till rävjakten kan man få bra avskjutningstillfällen vid vakjakt eftersom räven gärna söker sig
till nyslagna gärden för att jaga gnagare.
Vid insatser som berör torp- och gårdslämningar kan det vara lämpligt att bjuda in ytterligare en part. Hembygdsrörelsen på landsbygden är i många fall mer intresserad av och engag-
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erade i torp- och gårdslämningar än reguljära fornlämningar, ofta för man bok över bygdens
torp och förser platserna med skyltar (jfr Eskilsson 2008).

En plats för möte och förhandling
Domarringar är en fornlämningstyp som består att ett udda antal stenar, oftast sju eller nio,
satta i en cirkel. Bevisligen har domarringarna använts som gravar när de en gång byggdes för
ungefär 1.500 år sedan. Under medeltiden hade man uppfattningen att domarringarna var
gamla tingsplatser där det på varje sten satt en domare. Eftersom antalet stenar var udda och
varje domare hade en röst kunde inget fall som drogs till tings bli oavgjort. Hur det egentligen
är med den saken kan vi låta vara osagt men i detta sammanhang är det en intressant parallell
eftersom jag hävdar att man för att stärka respekten för fornlämningar kan använda dem för
förhandling mellan olika intressen.
Kulturmiljövården kan i många fall hävda lagskydd för fornlämningar men som vi sett går
det inte i alla situationer. De areella näringarna påverkar i de flesta sammanhang fornlämningarna negativt vilket blir ett problem för kulturmiljövården. De areella näringarna har själva
olika problem, ett stort är olika former av viltskador. Dessa kan bero på bete, bökning eller
helt enkelt nedtrampning och leder till att sammansättningen av trädslag i vårt skogslandskap
förändras fort. De areella näringarna bidrar i sig till att fornlämningar skadas, vid vissa typer
av insatser är frekvensen nya skador mycket hög. Vi har med andra ord tre olika intressen,
kulturmiljövården, skogsbruket och jordbruket, vilka har ett par problem vilka skulle kunna
utnyttjas i en förhandling som kan mildra samtliga problem om den sköts rätt. Christer
Gustafsson tecknar i sin avhandling en modell för hur sådana förhandlingar kan gå till.
Gustafsson utgår från byggnader med högt kulturhistoriskt värde, byggnader kring vilka en
förhandling mellan kulturmiljövård, arbetsmarknad och byggbranschen inleddes. I den arbetsmarknadspolitiska situation som rådde under 1990-talet kunde insatser göras för att renovera en mängd viktiga byggnader (Gustafsson 2009). Tankesättet, att olika parter förhandlar
intressen kring kulturmiljöer kan användas för att lindra skadeverkningarna på fornlämningar
samtidigt som ekonomiska skador i form av skördebortfall och toppbetning kan minska för
skogs- och jordbruket. En positiv bieffekt som endast marginellt berörts i detta sammanhang
är de jaktmöjligheter som skapas i anslutning till fornlämningarna. Jaktmöjligheterna kan användas av skogs- eller jordbrukaren själv eller säljas som en jaktturistisk tjänst där efterfrågan
på tillfälliga jaktmöjligheter ökar i takt med att jägarkåren urbaniseras.
På detta vis kan naturen användas i kulturens tjänst.
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Kulturteori och socialteori
– mer än goda grannar?
Leo Bartonek
Stockholm
leo.bartonek@swedemail.se
Frågan i rubriken kommer jag att försöka besvara med hjälp av tre steg. Till att
börja med tas begreppskombinationen kulturell mångfald upp i ett kritiskt perspektiv. I fokus befinner sig begreppskombinationens centrala gråzon: den
outredda relationen mellan ’kultur’ och ’tradition’. Därefter presenteras en profilskiss av en socialteoretiskt reflekterad kulturteori som inte sätter något bestånd
av traditioner (Värderingar etc.) i brännpunkten, utan något beständigt pågående:
aktörernas vardagliga reproduktion av resp. tradition. Föredraget avslutas genom
att med hjälp av en kritisk kommentar till de ledande socialteoretikernas
(Bourdieu / Giddens) reproduktionskoncept ge en aning om det meningsfulla i att
även utveckla pendangen till denna kulturteori: en kulturteoretiskt reflekterad socialteori. Dessa tre steg kan ses som ett försök att motivera min tes, att kulturteorin behöver socialteorin för att ’kultur’ skall kunna emancipera sig gentemot
’tradition’ – och att socialteorin i sin tur behöver kulturteorin för att få grepp om
sitt konceptuella huvudproblem: den sociala reproduktionen.
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Egentligen måste det väl betraktas som nära nog omöjligt att genomföra på 20 minuter:
att med hjälp av ett nytt kulturkoncept, som här presenteras för första gången, försöka
uppmärksamma en hittills förbisedd länk som förbinder kultur- och socialteori. Vad som
tedde sig genomförbart var att ställa företeelsen ’reproduktion’ (min centrala poäng) i
blixtbelysning i respektive sammanhang. Mitt anspråk var att på ett poängterat (och kanske även provocerande) sätt markera några utgångspunkter för en nödvändig debatt. Till
en början, en diskussion om de förment självklara tankeschabloner som vardagligt gång
på gång tas fram när det gäller att uttala sig om ’kultur’.

Frågan i rubriken skall jag försöka besvara med hjälp av tre steg: Till att börja med diskuterar
jag kulturutredningen (KU) som aktuellt exempel för en gängse kulturuppfattning. (I) Synpunkterna jag framför baserar sig på en socialteoretiskt reflekterad kulturteori som jag presenterar i form av en profilskiss. (II) Föredraget avslutas genom att med hjälp av två exempel
(Bourdieu, Giddens) åtminstone ge en aning om det meningsfulla med pendangen: en kulturteoretiskt reflekterad socialteori. (III)

I
Jag börjar med det som KU tydligen betraktar som det mest självklara, nämligen med
påståendet: „Kultur är de mönster som vi människor skapar för vår samvaro.“ Väl inte av en
slump är det första meningen i KU: s sammanfattning. Därmed markeras dess betydelse: att
både vara grundläggande och allmänt vedertagen.
Men är påståendet verkligen så självklart?
I ett socialteoretiskt perspektiv som främst fokuserar på relationen mellan struktur och
mänskligt handlande är åtminstone tre punkter iögonfallande: För det första: begreppet kultur
refereras till det mänskliga handlandets resultat. Accenten läggs därmed på mönstren. Varför
inte på själva aktiviteten som leder fram till dessa? Är detta utslag självklart och givet – och
även oåterkalleligt? – För det andra: människor omnämns utan bakgrund. Deras skapande
verkar på så sätt vara fritt och obetingat. Människans grundsituation har därmed väl knappast
fångats in på ett realistiskt sätt? – För det tredje: Det finns en komplementär brist när det
gäller mönstren: Vad som nu fattas är förgrunden, dvs. samtiden, som mönstren vardagligt
måste passera för att även i fortsättningen vara existerande. Eftersom mönster är i behov av att
ständigt på nytt reproduceras kan dessa väl knappast ses som något som skapades en gång för
alla?
Med tanke på att påståendet gör anspråk på att vara såväl grundläggande som vägvisande
verkar det vara påfallande ofullständigt. Både utan människors bakgrund och utan mönstrens
förgrund fattas det praktiska sammanhanget mellan dessa moment: mönstrens vardagliga reproduktion i det samtida mänskliga handlandet.
Kan bristerna ignoreras som perifert? Knappast. Avlägsnas nämligen bristerna, görs alltså
påståendet komplett, då leder det till ett annorlunda och oväntat resultat: När det gäller kultur
ligger accenten nu inte längre på produkten utan på reproduktionen, alltså inte längre på mönstren, utan på aktörernas tillvaratagande av dessa. Verkar inte det hittills förment självklara
påståendet nu snarare vara både undermåligt och missvisande?
Ytterligare en gängse ’självklarhet’’ kan lyftas fram: KU sammanfattar „normer,
föreställningar, värderingar, beteendemönster eller vanor“ under rubriken kultur. Varför inte
under rubriken tradition? Kanske hänger det ihop med en gängse praxis som ’helt enkelt’ använder dessa begrepp som synonymer? Två exempel: Maciej Zaremba skriver (i en reportageserie i DN): „Om man antyder att invandrarens seder ställer till problem kan man bli kallad rasist. Men självklart måste vi kunna ifrågasätta kulturer.” - Anthony Giddens (i sin
Inledning till Sociologi, 2003, s. 38) skiftar - t o m inom en enda mening - från kulturella till
traditionella värderingar. Men betyder inte det att centrumet i denna gängse kulturuppfattning
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utgörs av en gråzon, en central oklarhet? Finns det inte någon skillnad mellan ett bestånd av
traditioner och deras vardagliga kultiverande i mänskligt handlande? Kräver inte det ett klarläggande - inte minst med tanke på empirisk forskning?
Även den nyare kulturterminologin, som i KU i mång- och interkulturalitetens namn
kommer till användning, lämnar denna uppfattning om kultur i grunden orörd. I ögonfallande
är dock dennas status. När KU brukar uttala sig om ett ”mångkulturellt samhälle” verkar det
mångkulturella på ett självklart sätt hanteras som om det vore något inneboende moment i den
sociala realiteten, som bara behöver avbildas, avspeglas. Har inte därmed denna tolkning satt
sig i verklighetens ställe?
Även i detta hänseende står KU ingalunda ensam. Ett mycket upplysande exempel för det
är statsvetaren Kjell Goldmann som (i: Identitet + Politik, 2008, s. 184) formulerar med all
önskvärd tydlighet: ”Det är gängse att blanda ihop mångkulturaltitet (ett faktiskt förhållande)
med mångkulturalism (ett politiskt program)” och han kräver att ”hålla dessa begrepp isär
från varandra”. Fastän Goldmann sätter fingret på just nämnda problem råkar han – ironiskt
nog – själv ut för samma graverande misstag: han accepterar mångkulturalitet som ett faktiskt
förhållande. Gäller inte hans krav ’att hålla isär’ även termerna i denna begreppskombination?
Att någon mångfald tolkas som en kulturell sådan ger väl knappast ett tillräckligt underlag till
att resultatet mångkulturalitet kan utges som ett faktiskt förhållande? Framstår inte mångkulturalitet snarare som ett slags dispositiv, som försöker föreskriva hur vi bör se på den aktuella
realiteten?
Sammanfattningsvis kan sägas att de tre självklarheter som uppmärksammades redan efter
bara lite skrapande på fernissan – självklarhetens aura - verkar framstå som anmärkningsvärt
mindre självklart. Och det som kommer fram gör det möjligt att tala om en - socialteoretiskt
sett – i grunden naiv uppfattning om kultur i vilken reproduktionens företeelse inte spelar
någon nämnvärd roll.

II
Nu till mitt förslag till en socialteoretiskt reflekterad kulturteori. Självfallet kan ett konceptuellt sammanhang inom den givna tidsramen inte utvecklas på ett adekvat sätt. En profilskiss
får duga, tecknad med tydliga och breda penselstråk.
Inkörsporten utgörs av en enkel operation som dock medför en avgörande kursändring.
Eftersom fokus på kultur förskjuts från bakgrunden till förgrunden, befinner sig i blickpunkten inte längre enbart något bestånd av traditioner utan något beständigt pågående: aktörernas
tillvaratagande av traditioner. I metodologiskt hänseende refereras kulturtemat inte heller längre ensidigt till grundläggande strukturer utan till den grundläggande företeelsen som
ständigt på nytt försiggår i samtiden: de traditionella bakgrundstrukturernas vardagliga reproduktion – kort: till traditionernas kultiverande. Kursändringen kan – om man så vill - även
förstås som ett byte från kultur som substantiv till kultur som verb.
Några ord om reproduktion är väl på sin plats. Fastän den kan uppfattas som en tämligen
oansenlig term (i synnerhet inom konstnärliga sammanhang) markerar den konceptets utslagsgivande referens i den sociala realiteten. Vanligt är ju att kultur förknippas med mera
skimrande termer, som tex. kreativitet och innovation. Men reproduktionen brukar underskattas. Alldeles för ofta, även i anspråksfulla texter, möter man en mer vardaglig - enkel förståelse av reproduktion. Den kommer bl.a. till uttryck i gängse begreppspar som ’producera
och reproducera’ och ’reproducera och förändra’. På så sätt reduceras reproduktionens innebörd till ett oproblematiskt upprepande – utan att själva reproduktionens form reflekteras mera
ingående. Reproduktionens säregna form grundar sig å ena sidan på traditioner som principiell förutsättning för mänskligt handlande. Å andra sidan är det viktigt att komma ihåg att
traditioner – just under själva reproduktionens gång – även är utsatt för mänskligt handlande.
Därmed bildar reproduktionen ett öppet sammanhang mellan bakgrundstrukturer och det
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samtida mänskliga handlandet. Att på ett begreppsligt koherent sätt förmå fånga in denna
sammanhangsform – däri tycks mig utmaningen bestå till att få grepp om reproduktionen. Det
krävs en nygrundläggande konceptuell lösning – inte minst för det mänskliga handlandets
status som i förhållande till traditionella bakgrundstrukturer varken kan lokaliseras helt internt
eller helt externt.
Mitt förslag till ett sådant koncept tillskriver mänskligt handlande en ställning som ickeidentisk med sitt traditionssammanhang. Vad menas med det? Att mänskligt handlande visserligen är präglat av sitt traditionssammanhang – dock utan att helt gå upp i att vara det. Med
andra ord: för att förstå mänskligt handlande är traditionssammanhanget oumbärligt - men
samtidigt otillräckligt, principiellt otillräckligt: mänskligt handlande kan knappast totalt reduceras till att vara ingenting annat än struktur.
Det icke-identiska momentet betraktar jag inte bara som nödvändigt för att överhuvudtaget
på ett adekvat sätt få grepp om reproduktion som företeelse, utan även som reproduktionens
kulturmoment. Att tillskriva det icke-identiska någon naturlig evidens torde vara svårhanterligt. En evidens kan väl endast härledas till själva företeelsen reproduktion. Och jag skulle
därför helst vilja kalla evidensen som en kulturlig sådan - om termen hade funnits.
Det icke-identiska står för förmågan att inta en viss distans till det egna. Förtydligat med
hjälp av en bild: Det gäller förmågan att kunna träda fram på den egna traditionsbyggnadens
tröskel. Tröskeln, varken helt innanför eller helt utanför, kan ses som det icke-identiskas
plats. Den öppnar möjligheten till självdistans, till en självkritisk hållning. Därmed får
mänskligt handlande i bokstavlig mening en relativ framträdande roll. Att träda fram på
tröskeln betyder samtidigt ett steg mot att möta den andre (som ju brukar välkomnas på
tröskeln). Som det öppna sammanhangets centrala plats ger tröskeln mänskligt handlande
möjligheten att utveckla en tröskelkompetens, alltså förmågan att vara kritisk och öppen –
både inåt och utåt. Tröskeln skulle därför även kunna tjäna som utgångspunkt för ett praktiskt
perspektiv, som kan anges med: ’Från kulturkonflikter till utvecklandet av en konfliktkultur’. I
synnerhet i ett integrationsperspektiv skulle en konfliktkultur kunna utgöra ett alternativ till
den mer harmonibetonande så kallade ’dialogen mellan kulturerna’, som tydligen uppfattar
människor som helt identiska med sina ’kulturer’. Konfliktkulturen grundar sig däremot på
människor som alldagligt reproducerar sina traditioner och därmed även sig själva som ickeidentiska med dessa. På så sätt öppnas konstant ett mellanrum för mellantoner som avsevärt
utökar handlingsutrymmet när det gäller att sköta konflikter mellan människor med olika traditionell bakgrund.
Så långt denna kulturteorins profilskiss.

III
Avslutningsvis en frågande blick över gränsen: på socialteorin. Vilken roll har egentligen
kulturbegreppet i socialteorin när det gäller att få grepp om reproduktionen? Det gäller frågan
efter en kulturteoretiskt reflekterad socialteori. Med hjälp av två exempel skall frågans relevans blixtbelysas.
Bourdieu siktar på socialt formade dispositioner. Om detta får man veta mer i hans sociologiska vetenskapsteori. Bourdieu agerar samtidigt på två fronter: å ena sidan betyder handlandet för honom inte enbart att följa regler – å andra sidan ställer han sig skeptisk gentemot
subjektivistiska illusioner.
Men hur ser då hans lösningsform ut, med vars hjälp han tror sig kunna övervinna dualistiska positioner? Bourdieu talar om de objektiva relationernas kompletta system som omfattar
individerna som dess element. Individerna lokaliseras följaktligen innanför systemet. Enligt
Bourdieu möjliggör därför habitus att framställa alla typiska tankar, iakttagelser och handlingar, och han betonar: enbart dessa. På motsvarande sätt talar han bl.a. om reglerade improvi-
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sationer och kodifierade avvikelser. Det praktiskt möjliga blir då begränsat till de möjligheter
som är inbegripna i givna strukturer.
Bourdieus koncept förblir i grunden ensidigt. Han koncentrerar sig helt på att upptäcka det
kollektiva i själva individens centrum. I detta perspektiv är kollektivets beroende av den vardagliga reproduktionen inte något tema - och därmed inte heller reproduktionens kulturliga
implikation: det mänskliga handlandets status som icke-identisk med sina bakgrundstrukturer.
Även Giddens följer problemperspektivet att övervinna dualism. Lösningskonceptet betecknar han som strukturens dualitet. Grundläggande för konceptet är hur han beskriver
strukturernas existensform: De äger inte någon oberoende existens, utan existerar enbart i den
mån de har realiserats i de mänskliga subjektens medvetna aktiviteter.
Vilken status tillskriver då Giddens mänskligt handlande? Det kan åtminstone anas med
hjälp av hans begrepp reproduktionskretslopp. Som bekant står cirkelformen för det gudomliga, för det mest fulländade. Just på grund av att den representerar fullkomligheten, det fullbordade, saknas dock något avgörande i cirkelformen - i alla fall i det mänskliga handlandets
perspektiv: nämligen en plats för vardandets tidsform. Med vardandets tidsform saknas konkret tidsrummet samtiden, som inrymmer just det som ännu inte har blivit historia och följaktligen fortfarande kan bearbetas och gestaltas. M a o: Med samtiden saknas förgrundens tidsrum där reproduktionen ständigt på nytt pågår. Frågan är då: Låter sig reproduktionen fångas
in inom ramen för ett kretslopp, dvs. ett öppet sammanhang inom ramen för en sluten form?
Det låter inte särskilt rimligt. Leder inte det till en påfallande diskrepans i Giddens
lösningskoncept? Å ena sidan konstaterar han strukturernas existentiella brist – å andra sidan
förmår de, förunderligt nog, tillika upphäva bristen helt av egen kraft, dvs. utan hjälp av ett
moment som inte kan uppfattas som helt identiskt med strukturerna.
Sammanfattningsvis kan sägas att det här – i båda fall - föreligger en uppfattning om reproduktion som tror sig kunna klara sig utan att fästa avseende vid dennas nödvändiga kulturliga implikation. Uppfattningen kan ses som ett motstycke till KU: s sätt att se på kultur. Båda
verkar vara blinda på ett öga: Kulturteorin fokuserar på kultur utan reproduktion, socialteorin
fokuserar på reproduktion utan kultur - och båda verkar därmed missa poängen: det intima
sambandet mellan kultur och reproduktion.
På grundval av det hittills sagda - vilket preliminärt svar kan ges på frågan som ställdes i
rubriken? Relationen mellan kultur- och socialteori skulle kunna beskrivas med hänvisning
till deras ömsesidiga behov och det i respektive centrala sammanhang: Kulturteorin behöver
socialteorin för att kultur skall kunna avgränsa och emancipera sig gentemot tradition. Socialteorin i sin tur behöver kulturteorin (som här enbart kunde antydas men inte närmare utvecklas) för att få grepp om sitt konceptuella huvudproblem: den sociala reproduktionen.
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Idrotten har alltid förändrats – påverkat och påverkats – i förhållande till samhället
i övrigt. Inte minst har det funnits ett dynamiskt samspel i dess ”gränstrakter” till
delvis överlappande samhällsfenomen som sport, friluftsliv och naturturism. Två
dagsaktuella och sammanlänkade tendenser i dessa gränstrakter är friluftslivets
sportifiering och idrottsaktiviteternas frigörelse från landskapet. ”Sportifiering”
innebär att instrumentella inslag från tävlingsidrotten vunnit insteg i traditionella
friluftsaktiviteter som annars kan karaktäriseras som starkt upplevelsepräglade
utan inslag av uttalade tävlingsmoment. Idrottsaktiviteternas frigörelse från
landskapet handlar om den ökande tendensen till att aktiviteter där mötet med det
naturpräglade landskapet har varit centralt och eftersträvansvärt, nu börjar utföras
i särskilt uppbyggda funktionsspecialiserade miljöer. Man frigör sig från klimatzoner och årstidsväxlingar genom att bedriva ”friluftssporterna” i kontrollerade
inomhusklimat. Således går delar av friluftskulturen alltmer mot speciella
utövandeformer. En förändring av aktiviteternas bärande innehåll och attraktion
sker till ett mer samhällsanpassat och tillrättalagt aktivitetsmönster.
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Introduktion
Följande paper linjerar upp våra utgångspunkter för ett nyligen igångsatt forskningsprojekt
och kommer därför att följa denna forskningsplans behov av att beskriva projektens målsättning, bakgrund, teoretiska referensram och uppläggning. Forskningsprojektet fokuserar två
dagsaktuella och sammanlänkade tendenser i idrottens ”gränstrakter” till delvis överlappande
samhällsfenomen som sport, friluftsliv och naturturism. Det är friluftslivets sportifiering och
det nya språnget i idrottsaktiviteternas frigörelse från landskapet. Dessa tendenser anser vi
mot bakgrund av egna tidigare studier (Arnegård, 2006; Sandell, 2004) kommer att ha stor
betydelse för den framtida bilden av idrottens innehåll och verksamhetsfält. Men det är förstås här viktigt att komma ihåg att idrotten alltid har förändrats – påverkat och påverkats – i
förhållande till samhället i övrigt. Inte minst har det funnits ett dynamiskt samspel i dess
”gränstrakter” till just sport, friluftsliv och naturturism (Sandell, 2000; Blom & Lindroth,
2002; Tordsson, 2003; Andkjær, 2005).
Med friluftslivets sportifiering avser vi att traditionella friluftsaktiviteter som att vandra,
klättra eller paddla i naturpräglade landskap transformeras till tävling (multisport), och att
aktiviteter som telemarksskidåkning, brädsporter m.m. å andra sidan tydligt karakteriseras av
upplevelseorienterade och tävlingskritiska förhållningssätt, traditionellt närliggande friluftsliv.
Det nya språnget i idrottsaktiviteternas frigörelse från landskapet (”landskapsdekontextualisering”) som vi lyfter fram handlar om att den landskapsrationalitet som ligger i att standardisera de rumsliga förutsättningarna för att t.ex. springa ikapp, spela bollspel eller kasta spjut –
och som sedan länge är helt integrerad i stora delar av idrotten – nu håller på att dramatiskt
förändra referensramarna även för aktiviter som traditionellt behållit en stark platsberoende
landskapsanknytning. Detta är en tendens som vi kan se både i sedan länge etablerade
fenomen som äventyrsbad och klätterväggar, men också i ännu så länge mer spekulativa varianter som skidåkning inomhus både utför och på längden, forspaddlingsbanor med vattenpumpar och datorspel för dans i fullskala. Utifrån detta vill vi genom en explorativ studie öka
kunskaperna om äventyrsidrott och friluftssport av idag med särskild fokusering på frågor om
sportifiering och landskapsdekontextualisering.

Idrottsbegreppet
Eftersom det är idrottens gränstrakter till delvis överlappande fenomen som sport, friluftsliv
och naturturism som här står i centrum så blir förstås själva begreppsdiskussionen viktig. Med
idrott menar vi ”fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera”
som är den officiella definitionen i Idrottsrörelsen (Riksidrottsförbundet, 1996) och när det
gäller friluftsliv ansluter vi oss till Förordning (2003:133) om statsbidrag till friluftsorganisationer där man skriver: ”vistelse utomhus i natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande och
naturupplevelser utan krav på tävling”. Med sådana definitioner är det ingen svårighet att se
friluftsliv och idrott som i stor utsträckning överlappande begrepp. Detta till skillnad från
idrottsdefinitioner som t.ex. fokuserar ”människans benägenhet att kroppsligt visa fram och
jämföra duktighet genom att konkurrera” eller ”institutionaliserad fysisk aktivitet med större
eller mindre inslag av tävling, där den fysiska prestationsförmågan har stor betydelse och
deltagandet styrs av regler som formulerats av de officiella idrottsorganisationerna” (Jan-Ove
Tangen respektive Göran Patriksson; i Blom & Lindroth 2002:12).
När det gäller begreppen sport och sportifiering är det förstås en komplikation i en anglifierad samtid att idrott på engelska oftast översätts till sport, men att vi ändå föredrar att använda uttrycket ”sport” har att göra med att idrottens gränsöverskridande aktiviteter i dagligt
tal och i medierna oftast benämns som just sporter (äventyrssporter, friluftssporter, livsstilssporter, risksporter, extremsporter, multisport och upplevelsesporter). De etymologiska rötterna till synonymerna idrott och sport kan dessutom hävdas vara direkt motsatta. Ordet idrott
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är fornnordiskt och dess ursprungliga betydelse är närmast färdighet medan ordet sport har en
romansk rot som står för förlustelse, något som bättre kan sägas beskriva delar av just de
verksamheters innebörder vi avser att undersöka (Arnegård, 2006; se även Franzén, 1994).
Dessa mer ”krävande” och äventyrliga friluftsaktiviteter har under de senaste decennierna
blivit allt mer populära och de drar ofta till sig människor som söker starka upplevelser i form
av äventyr, spänning och utmaningar. Med begreppet ”äventyr” avses i detta sammanhang en
ovanlig, spännande och vansklig händelse som upplevs av en viss (grupp av) person(er). Utmärkande är att det ”äventyrliga” handlar om kreativitet och utforskande, att det inte finns
något i förväg bestämt sätt att lösa uppgiften på. För att ”klassas” som ett äventyr måste utgången vara oviss (Arnegård, 2006; Mitchell, 1983). Med begreppet ”sportifiering” däremot
avser vi att en: ”verksamhet förändras framför allt genom att regelrätta tävlingsmoment införs
efter mönster från den etablerade tävlingsidrotten. Därmed utförs också aktiviteterna under
organiserade och kontrollerade former för att trygga jämförbarheten.” (Arnegård, 2006:2425). Utifrån denna begreppsdiskussion är det uppenbart att vår forskningsansats ligger i själva
hjärtpunkten av vad som är idrottsrelevant. Annorlunda uttryckt så handlar vårt intresse om
förändringar av några idag centrala aspekter på synen av vad som är av relevans för idrott i
termer av mål, metod och relation till plats och landskap. Det är ingen tillfällighet att Bale
(1994:166) redan för snart 15 år sedan betitlade sitt avslutande framtidsinriktade kapitel i sin
bok om idrottens landskap: ”Futurescapes of sport: A world of simulations?”.

Idrotten: barn av det moderna projektets funktionsspecialisering
Det moderna industrisamhället kännetecknas av funktionsspecialisering. Tiden delas upp i
arbetstid, fritid och utbildningstid och rummet/landskapet delas upp i bostadsområden, tillverkningsområden, fritidsområden osv. Samhällsfenomenet idrott, även om som ofta de historiska rötterna är antika, är i huvudsak inte bara tidsmässigt knutet till det moderna projektets
genomförande utan också tätt länkat till industrisamhällets funktionsspecialisering av tid och
rum. Aktiviteter som tidigare varit inknutna i andra syften och andra landskapsrelationer specialiseras. I stället för att vara en del i jakt, strid, lek och sökande efter resurser gör idrotten
aktiviteter som att springa, hoppa, kasta spjut, brottas eller dansa till en mängd olika specifika
verksamheter med specialiserade regelverk, tidsavgränsningar, utrustningar, bedömningar och
specialutformade rum. Utifrån det senare – de rumsliga funktionsspecialiseringarna – får vi
specifika idrottslandskap i form av arenor och banor, vartefter också med kontrollerat klimat i
form av inomhushallar.
Men parallellt med denna idrottens successiva specialisering – och dess återkommande
diskussioner om specialiseringens gränser i termer av professionalisering och biokemiska
prestationshjälpmedel – så har det funnits kroppsrörelsekulturer (Redelius & Larsson, 2005)
som i stället sökt upp de okontrollerade rumsliga miljöerna. Under begrepp som friluftsliv,
naturturism, äventyr, frisksport, naturism och social naturvård har fritidsaktiviteter etablerats
som ofta snarare varit inspirerade av romantikens civilisationskritiska ideal om andra värden
och naturupplevelser än av industrisamhällets funktionsspecialisering och kultivering av
naturen. Enkelt uttryckt är det i allmänhet inte svårt att se de djupgående skillnaderna mellan
t.ex. en fjällvandring och 60 meter häck, i termer av syfte, uttryck och landskap. Exempel på
områden med kopplingar till båda traditionerna är skolans idrott och hälsa ämne liksom olika
aspekter på äventyrs- och utomhus-pedagogik med ambitioner inom breda fält som att främja:
kroppsrörelse, samarbete, fantasi, hänsyn, respekt, självkänsla, ämnesintegration och befästa
kunskap (Dahlgren & Szczepanski, 1997; Lundegård et.al., 2004; Dahlgren et.al., 2007).
Dessa två traditioner – enkelt uttryckt den tävlingsinriktade kroppsrörelsen i kontrollerad
miljö, respektive naturmöten och upplevelser i den okontrollerade miljön – har utvecklats
parallellt och haft många överlappningar. Vi kan t.ex. erinra om motionsspåret, även benämnt
sågspånsslingan, vars idé beskrevs 1957 och som det anlades många av under 1960- och 70-
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talen för löpning och längdåkning i hela Sverige (Schantz, 2008). Men det har ändå i stor utsträckning varit lätt att skilja dessa två traditioner åt i en common-sense betydelse. Inte sällan
har de även varit i konflikt med varandra. Naturupplevelsens roll, kontrollambitioner och
synen på tävling och risk har här varit återkommande gränslinjer.1 Utgångspunkten för det här
aktuella forskningsprojektet är de starka tecken som vi nu tycker oss se på att dessa gränstrakter på ett dramatiskt sätt "omförhandlas" och där vi ser det vi kallat för friluftslivets
sportifiering och landskapsdekontextualisering som särskilt centrala teman, vilka utvecklas
något nedan.

Friluftslivets sportifiering
Som diskuterades ovan så tycks en del av friluftskulturen under senare år gå mot alltmer speciella utövandeformer där vissa aktiviteter genomgått en mycket tydlig och intressant förändring inom en relativt kort tidsperiod, vilket gör att en s.k. sportifieringsprocess blir rimlig att
studera. ”Sportifiering” innebär med andra ord att instrumentella inslag från den traditionella
tävlingsidrotten vunnit insteg i en kroppsövningsverksamhet som annars kan karaktäriseras
som starkt upplevelsepräglad utan inslag av uttalade tävlingsmoment. Ett centralt innehåll
inom traditionell idrott är just själva tävlingsmomentet. Inom friluftskulturen har inte detta
moment tidigare varit aktuellt på samma sätt, om det ens existerat, snarare har tävlingskritiska
förhållningssätt varit artikulerade. Numer kan dock vissa friluftsaktiviteter ses i ett spänningsfält mellan friluftsliv – friluftssport – sportifierad friluftssport där den sistnämnda verksamheten utformat utpräglade tävlingsinslag och organiserat dessa efter mönster från den
etablerade tävlingsidrotten (”multisport”).
Det känns angeläget att titta närmare på vilka kamper och strider om hur man anser att aktiviteterna bör utövas, dess etik och meningsbärande värden som gör sig gällande i en tid av
förändring och sportifiering. En intressant aspekt är också att belysa eventuella likheter och
olikheter mellan utövare från skilda kategorier av friluftsutövning vad beträffar betydelsen av
personliga och omgivande faktorer för valet av aktivitetsform samt vad man uppfattar som det
meningsbärande innehållet i utövandet. Friluftslivets aktiviteter och utövandemönster kan
också användas som uttryck för kulturell modernisering. Intressant blir då att söka svar på
vilka dessa aktiviteter är och hur, men även när, detta kan ske samt huruvida friluftsliv kan
uttrycka stil och utnyttjas till att ifrågasätta givna identiteter. Modernitetens grundläggande
ambivalens är här intressant (se vidare om modernitetsteorier under ”teoretisk referensram”): konkurrens och självdisciplin är exempel på sådant som sportifierade friluftsaktiviteter
delar med marknaden och arbetslivet – medan praktikens kroppslighet och möjligheter till
intensiv utlevelse gör dem till en egen värld som delas av populärkulturen och ungdomskulturen.
Disciplin och konkurrens, modernitetens attribut, går man däremot bort ifrån inom de ickesportifierade friluftsaktiviteterna för att fokusera på upplevelsen – en kroppslig njutning, som
ibland beskrivs i termer av att man söker efter ”något annat”, ett ”motalternativ”. Man kan
utifrån detta fråga sig varför ”tävlingen” eller den organiserade tävlingsformen uppstår inom
vissa friluftskulturer. Givetvis inverkar många faktorer, en växelverkan mellan krafter utifrån
och inifrån. I och med att inte bara utbredningen och formen, utan också organiseringen av
vissa friluftsaktiviteter verkar ha ändrats de senaste åren har även media börjat uppmärksamma dessa verksamheter och dess utövare. Aktiviteterna har blivit mer och mer lika regelrätta idrotter och kan på ”toppnivå” vara lika professionella och tävlingsbetonade som andra
1

Jfr. definitionerna av idrott och friluftsliv ovan och se vidare i t.ex. Yttergren, 1992; Olson, 1992; Eichberg &
Jespersen, 1986; Dahlgren et.al., 2007; Bale, 1994; Isberg & Isberg, 2007; Breivik & Løvmo, 1978; Blom
& Lindroth, 2002; Rantatalo, 2008; Hattie et.al., 1997; Seton, 1906; Redelius & Larsson, 2005; Sandell &
Sörlin, 2008; Ogilvie, 2006 och många fler.

98

traditionella tävlingsidrotter på elitnivå. När sedan marknaden och vissa organisationer ser det
växande intresset för dessa ”gränsöverskridande idrotter” vill man gå in och vara med, bli
delaktig. Sportifieringen av verksamheten påskyndas och utvidgas för att anpassas till de nya
aktörerna där ett uttalat behov av att vilja bli sedd och bekräftad tycks stå alltmer i fokus.
Samtidigt sker en förändring av aktivitetens innehåll mot ett mer samhällsanpassat och tillrättalagt aktivitetsmönster. En ny typ av utövare träder in på arenan, ”kulturen” förändras,
värden förskjuts och nya former för utövande skapas och där inte minst nya medieformer blir
viktiga bärare som filmsekvenser på internet och GPS anknuten rapportering av pågående
uteaktiviteter.

Idrottsaktiviteternas frigörelse från landskapet
Som påpekats ovan är det inget nytt fenomen att idrottsaktiviteter frigör sig från sina tidigare
mer naturpräglade landskap till att bedrivas i särskilt uppbyggda funktionsspecialiserade miljöer, typ fotbollsplaner och löparbanor (Bale, 1994; Blom & Lindroth, 2002). Detta är rumsmiljöer som också sedan länge i stor utsträckning frigjort sig från klimatzoner och årstidsväxlingar genom att bedrivas i kontrollerade inomhusklimat. Det här är en utveckling som fortfarande pågår, just nu är det t.ex. en diskussion om betydelsen av att uppföra inomhushallar för
bandy i större utsträckning i Sverige. Men, som också noterades ovan, det finns idag särskild
anledning att uppmärksamma den ökande tendensen till att även aktiviteter där mötet med det
naturpräglade landskapet har varit centralt och eftersträvansvärt, nu börjar utföras i kontrollerade miljöer. Aktiviteter – ofta under samlingsnamnet friluftsliv, som t.ex. bergsklättring,
kajakpaddling, vandring, skidåkning – som har en tradition av att söka upp det okontrollerade
landskapet (”naturen”; Sandell, 1988) men som nu också får särskilt uppbygdda aktivitetsmiljöer (Sandell, 2004). För att fortsätta bandyexemplet; det är nu länge sedan det var vanligt
att spela bandy på sjöis men relationen till det okontrollerade (iskvalitet, väder, snö på isen...)
har heller egentligen aldrig setts som något eftersträvansvärt ur bandyspelandets perspektiv.
Detta till skillnad från långfärdskridskoåkningen eller kanotpaddlingen på samma sjövatten
där just naturnärheten varit ett centralt värde – inte något man vill bygga bort även om man
skulle ha råd till det.
Vi skall inte föregripa vår planerade studie men det finns förstås all anledning att här peka
på komplexa och starka drivkrafter som kommersialisering, medialisering och nya tekniska
konstruktionsmöjligheter. Tänkbara samspel med andra parallella samhällsfenomen är också
viktiga att reflektera över som t.ex. kommunikationssystemens mobilitet (mobiltelefoner, GPS
etc.) med ett ständigt uppspänt elektroniskt fjärrlandskap närvarande i såväl ytterskärgård som
i staden. Ett exempel på den djupgående potentialen i dessa spännande gränstrakter är att i den
relativt nya tidskriften Transition verkar den traditionellt rätt skarpa gränslinjen mellan stad
och land när det gäller upplevelselandskapen vara upplöst utifrån i detta fall brädkulturens
intresse för både trappräcken i stadens centrum såväl som lössnöåkning i fjällen (jfr. Bäckström, 2005). En viktig ”omförhandling” pågår om stora delar av idrottsaktiviternas
grundläggande rationale – och denna omförhandling tror vi är mycket viktig och spännande
att följa och försöka förstå.

Teoretisk referensram
Det är konkreta aktiviteter som är vår utgångspunkt – vad olika grupper gör, var man gör det,
med hjälp av vilka hjälpmedel och utifrån vilka uttryckta motiv – och i våra studier av dessa
aktiviteter kommer följande teoretiska referensramar att användas:
Vid analys av aktiviteternas relation till rummet/landskapet kommer Sandells ekostrategiska begreppsram att användas. Denna begreppsram är i korthet uppbyggd som ett
spänningsfält mellan svaren på de två frågorna: (a) är det ett specifikt landskap eller är det en
specifik aktivitet/värde som är utgångspunkt; respektive (b) bejakas mänsklig påverkan på
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landskapet eller inte. Denna begreppsram har tidigare använts för att analysera t.ex. utvecklingsfrågor, reservat, friluftsliv och allemansrätt (t.ex. Sandell, 1988, 2005; 2006).
När det gäller vad olika grupper väljer för aktiviteter så kommer Bourdieus diskussion av
habitus att användas för att analysera och diskutera hur individers förkroppsligande av upplevelser och erfarenheter tar sig uttryck i olika smaker och livsstilar (Bourdieu, 1984;
Bourdieu, 1990). Bourdieus teoretiska begrepp har visat sig vara kraftfulla analysverktyg i
åtskilliga studier av idrott och friluftsliv (Arnegård, 2006; Backman, 2007; Brown, 2005;
Engström, 1999).
För den vidare samhällskontexten – vad man upplever att man har att välja på – så kommer diskussionerna om modernisering att användas i linje med de samhällsomvälvande processer i form av individualisering, globalisering, medialisering och kommersialisering som
framhållits som signifikativa för vår samtid (Giddens, 1991; 1996; 2003; Featherstone, 1994;
Nilsson, 2000). Vissa forskare menar också att de ökade valmöjligheterna bidrar till att det
sociala och kulturella bagaget inte är lika predestinerade som tidigare utan att man kan tala
om en kulturell friställning (Fornäs 1994; Ziehe, 1994; Ziehe, 1986; Ziehe, 1989). Att förena
Bourdieus kultursociologiska ansats med att studera samhällskontexten utifrån ett moderniseringsperspektiv har visat sig användbart i tidigare studier av fritids- och idrottsvanor
(Nilsson, 1998).
Även om vi vet att dessa begreppsramar var för sig väl fyller sitt syfte i sina respektive
roller i detta projekt så är en övergripande ambition att också försöka fördjupa förståelsen av
deras inbördes relationer.

Planerade studier
Vi ser våra planerade studier som ett direkt resultat av egna tidigare resultat som tveklöst indikerar att stora förändringar sker när det gäller idrottens/friluftslivets relation till
landskap/rum och till sport/tävling (Arnegård, 2006; Sandell & Sörlin, 2008). Som ett exempel kan vi peka på tendensen till en mer upplevelsebaserad kroppsövning med äventyrlig
prägel där den fysiska, påtagliga och faktiska ”yttre kroppen” inte tycks lika central i
utövandet utan där det mer är den ”inre kroppen” som står i fokus (Arnegård, 1997). Detta
kan beskrivas som en utmaning i att vinna kontroll över det inre livet med hjälp av kroppen –
kroppen som medel, inte som mål. Det här är något som Sandell (2000) kallat ”det omvända
hälsoperspektivet” i uteverksamhet (fysisk träning inför utevistelser i stället för träning genom
utevistelser). Ett annat exempel på en spännande nutidstendens som vi tidigare lyft fram är
skärningen mellan klimatdebatten och olika tidigare starkt naturanknutna aktiviteter som nu
kan byggas upp inomhus (Sandell, 2004). Utifrån dessa tidigare studier är alltså nu vårt övergripande syfte att öka kunskaperna om äventyrsidrott och friluftssport av idag med särskild
fokusering på frågor om sportifiering och landskapsdekontextualisering och vi kommer
inledningsvis att fokusera forskningsfrågor som:
i. vad ger en första inventering av konkreta exempel i Sverige på friluftslivets sportifiering och idrottsaktiviteternas nya språng i frigörelse från landskapet?
ii. hur ser det svenska och internationella forskningsläget ut när det gäller de här fenomenen?
Konkret kommer dessa frågor att tacklas genom textstudier (jfr. t.ex. Bergström & Boréus,
2005) i första hand av tidskriften Utemagasinet (”Sveriges största tidning för dig som tycker
om uteliv”) samt eventuellt Idrott och hälsa (tidigare: Tidskrift i gymnastik & idrott; officiellt
organ för Svenska gymnastikläraresällskapet). Text, foton och reklam kommer att vara underlag för frågor om vad (aktivitetstyp) och var (typ av landskap/miljö). När det gäller vår
forskningsfråga (ii) om det svenska och internationella forskningsläget kommer vi att genom-
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föra en konventionell bred litteratursökning bland internationella forskningstidskrifter. Databasurvalet kommer att inkludera, förutom idrott, även friluftsliv och naturturism och arbetet
kommer att påbörjas utifrån skärningar mellan sökorden: sport, outdoor recreation, outdoor
life, outdoor pursuits, outdoor activities, outdoor learning, indoor activities, adventure, adventure recreation, adventure education, adventure learning, adventure sports, extrem sports,
risk sports, leisure sports, leisure time och sportification. Efter de inledande studierna hoppas
vi kunna komplettera våra två forskningsfrågor enligt ovan med följande två frågor:
iii. hur ser svenska exempel ut när det gäller detta (aktiviteter, platser och perspektiv) som
verkar vara av särskilt intresse för fördjupade studier; och
iv. i vilken utsträckning kan sportifiering och landskapsdekontextualisering iaktas som en
del i förändrade förutsättningar för skolans undervisning i idrott och hälsa?
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Kändisbruk: En tidningsläsare
klipper och klistrar 1888
Johan Jarlbrink
ISAK, Linköpings universitet
johan.jarlbrink@liu.se
I detta paper undersöks hur celebriteterna på offentlighetens scen lever vidare,
omvandlas och används av en som sitter i publiken. Utgångspunkten är Allan
Holmström och hans årskrönikor som finns bevarade i Nordiska museets arkiv.
Holmström (1871–1963) var kontorist i Södertälje, vän av opera och idrott och en
hängiven tidningsläsare. Men Holmström skapade också egna tidningar. I
flerhundrasidiga årskrönikor förde han protokoll över det offentliga livet åren
kring sekelskiftet. Här skildrade han kungligheter, politiker, operastjärnor,
författare och idrottsmän i inklistrade bilder och handskrivna artiklar, signerade
”Allan”. Holmströms krönikor ger en överblick över celebriteterna på tidens
mediescen, men också inblick i hur en enskild person levde med i det offentliga
genom att göra det till en del av det privata.
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Kändisbruk: En tidningsläsare klipper och klistrar 1888
han samlar på urklipp ur tidningar och tidskrifter med nyheter om och bilder på celebra
människor, utan annan anledning än just denna celebritet, för det är honom likgiltigt
huruvida det rör sig om politiker eller generaler, om skådespelare eller arkitekter, om
musiker eller fotbollsspelare, om cyklister eller författare, om börsspekulanter eller
balettdansöser, om mördare eller bankirer, om svindlare eller skönhetsdrottningar.
José Saramago, Alla namnen, 1998.

Under hela februari år 1888 kunde svenska tidningsläsare följa tyske kronprins Friedrich
kamp mot kräftan i strupen i brev från korrespondenter, telegrafunderrättelser och tecknade
bilder. Vissa dagar publicerade tidningarna så många som fem telegram om hur kronprinsen
opererats, återhämtat sig, hade dålig nattsömn, spottade blod och hur läget ömsöm förvärrades
och stabiliserades: ”hosta och uppspottning något ringare”, eller ”Uppspottningen var något
rikligare.” 1 Med telegrafens hjälp upprättades direktkontakt mellan sjuklägret i italienska San
Remo och tidningarna i Sverige.
Den 9 mars kom så ett dödsbud. Men den som avlidit var inte kronprins Friedrich, utan
hans far, 90-årige kejsar Wilhelm. Hur länge skulle den sjuke Friedrich nu komma att sitta
kvar på tronen – och vad skulle hända med freden i Europa om den nye kronprinsen, hans
militaristiske son Wilhelm, fick makten? Detta var frågor som djupt engagerade den 17-årige
Allan Holmström i Stockholm, som precis som många andra följde nyhetsrapporteringen. Till
skillnad från de flesta dokumenterade han dessutom tidningarnas bevakning i sin dagbok.
Samma dag som kejsar Wilhelm avled skriver Holmström i dagboken: ”Jag köpte ett extranummer af Svenska Dagbladet, som innehöll en fullständig lefvnadsbeskrivning öfer den
döde kejsaren.” År 1888 förde han utöver dagbok en veckovis krönika i handskrivet
tidningsformat där han klistrade in porträtt och skrev om personer som omtalats under veckan.
Den andra veckan i mars är det kejsaren som får all uppmärksamhet i krönikan, 8 sidor och
därutöver en särskild bilaga på 4 sidor, med tre utklippta porträtt från illustrerade tidningar.
Texten är undertecknad ”Allan”.
Syftet i detta paper är att undersöka relationen mellan en enskild tidningsläsare och de
personer som förekom i tidningarna. Utgångspunkten är Allan Holmströms årskrönika från år
1888 som finns bevarad i Nordiska museets arkiv. 2 De frågor jag är intresserad av är hur han
läste tidningarna, hur han skrev i årskrönikan, och vad och vem han skrev om. Genom att
undersöka personerna i krönikan vill jag belysa både läsvanor och hur en läsare kunde
använda tidningen, samt vilken betydelse medierade personligheter kunde ha, på
offentlighetens scen såväl som i en läsares vardag.
Allan Holmström föddes i Stockholm år 1871. Under sin ungdom bodde han på
Kungsholmen, där fadern arbetade som ciselör på Kungliga Myntet. 3 Utöver statsmän såsom
tyska kejsare intresserade sig Holmström framförallt för opera och idrott – vilket inte minst
framgår av de texter han själv skrev. Dagböcker finns bevarade för åren 1877 till 1962 – året
innan han dör. Årskrönikor skrev han för åren 1888 och 1912–16.
Tidningsläsaren och hans tidning
Holmströms årskrönika för 1888 har en veckovis indelning om 8 sidor. Varje vecka är
utformad som en tidning med förstasida, texten i två spalter och med inklistrade porträtt. Ett
1
2
3

Citaten från SvD 27/2 och 1/3 1888. Fem telegram publicerades exempelvis i SvD 11/2 och i DN 18/2 1888.
Allan Holmströms arkiv (ACC.NR 1994/010:1), Nordiska museets arkiv.
Se historiken sammanställd av Kari Anses, Allan Holmströms arkiv, Nordiska museets arkiv.
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enskilt tidningsnummer innehåller mellan en och fem texter och mellan fyra och tio
porträttbilder. Krönikan knyter an till tidningsformatet också genom att förstasidorna 1888 har
ett tidningshuvud med titeln ”Nornan” – vilket även var titeln på en litterär kalender som gavs
ut 1874–1907. Precis som många tryckta tidningsartiklar var Holmströms kröniketexter
signerade – alltid med ”Allan”.
I krönikan refereras gång på gång vad som stått att läsa i tidningarna. Till de få titlar som
nämns hör Budkaflen och Svensk Musiktidning. Vanligare är att Holmström refererar till
pressen i mer allmänna ordalag, vad som har omtalats i ”tjogtals tidningar” och vad ”alla
tidningar” skriver. I dagboken är titlarna något fler. År 1888 framgår att han bland annat läser
Aftonbladet, Svenska Dagbladet, Stockholms Dagblad, Vikingen och Figaro. I dagboken
börjar många dagar just med tidningsläsning, så exempelvis den 16 juni: ”Jag var denna dag
mycket tidigt uppe. Läste i tidningen om kejsar Fredriks död.” Andra gånger händer det något
under dagen, han får höra något på stan eller genom någon bekant som får honom att köpa en
tidning. När Stockholmsvalet i januari samma år fick avgöras i domstol ville han få reda på
utgången så fort som möjligt, och då ”gick jag till Floyds kryddbod, köpte ett Aftonblad och
fick läsa resultatet” (24/1 1888).
Allan Holmströms flitiga tidningsläsning tycks stämma väl in på det läsande som Michel
de Certeau har beskrivit. Han vänder sig mot synen på läsaren som den som passivt övertar
och behärskas av texten. Cetreaus läsare är aktiv, en resenär som vandrar över och mellan
texterna, associerar dem till varandra, lägger somligt på minnet och glömmer bort annat. 4 På
senare tid har bland annat Henry Jenkins beskrivit hur dagens mediekonsumenter blir aktiva
producenter som skapar sina egna filmer och texter genom att låna och omskapa material från
masskulturens medieprodukter. 5 Holmström har mycket gemensamt med både Certeaus
läsare och Jenkins Star Wars-fans: han refererar vad en mängd olika tidningar skriver och gör
något eget av sina läsefrukter – symboliskt genom att signera texterna med sitt eget namn.
Sättet han gör detta på innebär emellertid att han stundtals lägger sig mycket nära det
tidningsmedium han hela tiden refererar till. Holmström bearbetar sina läsefrukter genom att
skriva texter i vilka han övertar såväl former och innehåll som perspektiv från tidningarna.
En krönika över de lysande namnen
I dagboken för år 1888 beskrivs bland annat hur Holmström läser om skridskotävlingar (20/2)
och om Sundsvallsbranden (25/6), men när han dokumenterar veckorna och månaderna i sin
krönika utgörs historiens minsta beståndsdelar inte av händelser utan av personer. Och
personerna det handlar om är alltid sådana som tidningarna har skrivit om. I krönikan
presenteras ett persongalleri av svenska och utländska kungligheter och politiker, ämbetsmän,
författare, vetenskapsmän och artister. Precis som arkivarien i José Saramagos Alla namnen
samlar Holmström på personer som alla har en sak gemensamt: att de är kända. Holmström
refererar till dem som ”allmänt kända”, ”beryktade”, ”lysande namn” som ”låtit tala om sig”.
Ofta är det bara ryktbarheten i sig som dokumenteras. När Zacharias Topelius fyller 70 år i
januari 1888 skriver han denna korta text: ”Den finske skalden Zachris Topelius fyller i dessa
dagar 70 år. Hans lefvnadsteckning är så väl känd, att här ej vidare behöver ordas derom.
Allan” (s. 31).
I övrigt är det personernas karriärvägar och karaktärsdrag som dominerar texterna. En
svensk ämbetsman eller riksdagsman uppmärksammas vanligen när han fyller år, tillträder,
avgår eller avlider. Texten innehåller då personens levnadsbana sammanfattad i examina,
arbetspositioner och utmärkelser. Militären och tidigare statsrådet Gustaf Rudolf Abelin
4
5

Michel de Certeau, The practice of everyday life, Berkeley, Los Angeles & London 1984/2002, s. 174.
Henry Jenkins, Konvergenskulturen: Där nya och gamla medier konvergerar, Göteborg 2006/2008, s. 141.
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framträder exempelvis med följande biografi: ”Gustaf Rudolf Abelin, son af borgmästaren
Zacharias Abelin och Henrica C. Lodin, föddes i Linköping den 17 Maj 1819. Volontär vid
första lifgrenadierregementet den 4 maj 1837. Efter aflagd studentexamen furir 1838 och
underlöjtnant vid Nerikes regemente 1839.” Och så vidare. Texten avslutas emellertid med en
mer allmän karaktäristik. Abelin är, konstaterar Holmström ”en härens veteran och rikets
dignitär”. (s. 18f)
Även om männen dominerar saknas det inte kvinnor i krönikan. Kvinnorna är av två slag:
kungligheter eller skådespelerskor och sångerskor. Särskilt artistporträtten uppehåller sig vid
personernas väg till framgång – så exempelvis operasångerskan Dina Edlings. I texten
beskrivs hur hon som liten flicka introducerades i en apotekarfamilj i Ystad och där
uppmärksammades på sina ”ovanliga sångaranlag”. På apotekarens bekostnad sändes hon till
Musikaliska akademin i Stockholm och därefter har hon haft en ”glänsande framgång”. (s. 6)
Ett genomgående drag i krönikorna är att de personliga detaljerna ökar med det sociala och
geografiska avståndet. Där riksdagsmannen i Stockholm framträder med sin examen får
kronprinsen i Berlin hela sin barndom, sina ungdomssynder och sjukdomar belysta. Detta kan
ses som en effekt av tidningarnas bevakning. I tidningarna framträder riksdagsmännen
vanligen bara med sina formella meriter och därför är det svårt för Holmström att veta någon
om dem som privatpersoner. I artiklarna om internationella storheter och Sveriges egna
kungligheter är det i högre grad personen bakom den offentliga masken som tidningarna ger
sken av att beskriva. I samma stund som tidningarna skrev om det privata och dolda var det
inte privat och dolt längre, men materialet kunde ändå uppfattas som exklusivt, förmedlat av
någon som satt inne med kontakter och kunskaper. Som Charles L. Ponce de Leon har
beskrivit kan dessa ”avslöjanden” ses som en del av tidningarnas strategier för att framställa
sig som initierade och kritiska, som de som visar upp det som andra vill dölja. 6
Om kronprins Wilhelm berättas att han har en skadad vänsterarm sedan barnflickan i hans
späda barndom tappade honom i golvet, och att han nu ”bemödar sig att dölja denna svaghet”
med en vid husardolma. Under studietiden undvek han föreläsningarna och ägnade sig åt
muntra utflykter, fest och dans. (s. 34f) Kronprinsen framstår som ett osäkert kort eftersom
han anses vara alltför militärisk. I krönikan blir även hans vilda leverne ett tecken på dålig
karaktär. 7 Svenske prins Oscar framstår i mer positiv dager. När han förlovar sig med kvinnan
av folket, Ebba Munck, är det efter att ha övervunnit ”ett mycket starkt motstånd” från
familjen. För 17-åringen utgör han därmed ett föredöme: ”att han besegrat dessa svårigheter
vittnar så högt om hans karaktersfasthet och hängifvenhet för den han utvalt att dela sina
dagars öden, att man ej kan annat än skänka honom sin odelade beundran.” (s 42)
Begreppet ”parasocial interaktion” syftar vanligtvis på att personer som publiken enbart
känner genom sina mediala framträdanden kan uppfattas och beskrivas som personligt
bekanta. Detta fenomen har framförallt förknippats med TV-mediets genomslag.8 Holmström
beskriver inte personerna i krönikorna som sina bekanta, men som ”allmänt bekanta” –
personer som alla känner igen och har en relation till. I jämförelse med vänner och släktingar
han skriver om i dagboken beskrivs de svenska och tyska prinsarna med betydligt fler
personliga detaljer. Även om de inte är privata bekantskaper tycks han veta mer om dem än
om flertalet människor han träffar till vardags. Det finns därför anledning att relativisera det

6
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Charles L. Ponce de Leon, Self-Exposure: Human-Interest Journalism and the Emergence of Celebrity in
America, 1890–1940, Chapel Hill & London 2002, s. 33f.
Jämför David Tjeder, The Power of Character: Middle-Class Masculinities 1800–1900, Stockholm 2003,
kap. 3.
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unika med TV:s betydelse för den parasociala interaktionen. Kronprins Friedrich känner inte
Allan Holmström, men Allan Holmström känner kronprins Friedrich.
Även om tidningssidornas berömdheter inte tillhör den privata vänkretsen beskriver
Holmberg flera möten med dem i dagboken. Personerna han läser om vill han också se med
egna ögon – och som boende mitt i Stockholm har han flera tillfällen till det: på teaterscenen,
utanför riksdagshuset eller i ceremoniella sammanhang. Den 26 juli 1888 upplever han
exempelvis ”en av de märkligaste” dagarna det året. Då gör Tysklands nykrönte kejsare
Wilhelm II ett statsbesök i Stockholm – med Holmström i publiken utanför slottet. När han är
ute och ror dagen därpå kommer han dessutom så nära den kungliga ångaren att Oscar II
vinkar och säger några ord. ”Det var första gången kungen sagt något till mig”, noterar han
överväldigad i dagboken. Första gången han ser kungligheterna på närahåll är detta emellertid
inte. Den 30 januari 1888 tar han vägen förbi centralstationen efter skolan och kan då bevittna
drottning Sofia, prins Oscar och Ebba Munck kliva på tåget på väg mot England. I krönikan
finns dock inget av denna interaktion, där är Holmström mer refererande och han själv syns
inte annat än genom sin signatur.
För att synliggöra vilka typer av celebriteter som finns och inte finns representerade i 1888
års krönika kan den jämföras med krönikan för 1912. Kungligheter, politiker, operastjärnor
och författare har en framträdande ställning både 1888 och 1912. Men i den senare krönikan
förekommer också några nya kategorier. Stort utrymme får under OS-året idrottens stjärnor,
presenterade med porträtt och resultat. En annan kategori utgör ”hjälten för dagen” – bland
annat ”Titanicoffrens räddare”, den svenskfödde kaptenen på fartyget Charpatia, Arthur C.
Roström (s. 289), samt räddningsarbetare från den svåra tågolyckan vid Malmslätt (s. 322).
År 1912 finns också bedragaren och skurken representerad genom den ”ryktbare skomakaren”
Wilhelm Voigt – mannen som utgav sig för att vara officer och lät arrestera borgmästaren i
staden Köpenick strax utanför Berlin. (s. 332) Tidningarna rapporterade om bedragare och
hjältar och i någon mån även idrottare redan 1888, men i den amerikaniserade
Stockholmspressen 1912 fick de betydligt större utrymme. I de illustrerade tidningar som
Holmström tog efter år 1888 dominerade kungar och statsmän, vetenskapsmän och
kulturpersonligheter. I början av 1900-talet lyfte tidningspressen i större utsträckning fram
vardagsdramatiken och framhävde därmed delvis andra grupper, samtidigt som traditionella
storheter som kungar och konstnärer fortfarande hade sin plats.9 Nya journalistiska praktiker
skapade nya celebriteter – i tidningen såväl som i Holmströms krönika.
Berömda att beundra
Eftersom krönikan 1888 domineras av stora män ligger det nära till hands att de skulle
personifiera tidens manlighetsideal. Som David Tjeder har beskrivit präglades 1800-talets
maskulina medelklassideal av behärskning och självkontroll, att man tjänade det allmänna
bästa och visade sig världsvan. Under seklets senare del blev det även viktigt att visa
individuell ekonomisk framgång. 10
Vilka egenskaper är det som framhävs som föredömliga i Holmströms krönika? Framgång
tycks vara viktigt, men inte främst ekonomisk framgång. Framgången består istället av titlar,
utmärkelser och andras beundran. Brännvinskungen L. O. Smith har nämnts som 1800-talets
mest kände ”self-made man” i Sverige. 11 År 1888 kom han emellertid på ekonomiskt
obestånd och i Holmströms krönika finns han med som ett varnade exempel: ”Om L. O.
9
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Smith har några anlag för filosofi, bör han ha kommit bli en komplett stoiker – ty han lär nog
ej vilja vidgå att hans upprepade misslyckande och den ’otack’ han fått röna ytterst har sin
grund i hans egen hållningslöshet och obeständighet.” (s. 227) När affärsmannen
uppmärksammas är det alltså för sina dåliga affärer.
Ibland framhävs svenska riksdagsmän och ämbetsmän som nått framgång och erkännande
genom att ha tjänat landet och staten. Det gäller bland annat för S. A. Hedin som lovprisas för
sina glänsande anföranden mot livsmedelstullarna i riksdagen. (s. 3) Andra gånger är det
personliga egenskaper som träder i förgrunden. Som särskilt älskvärd framstår kejsar
Friedrich III, besegrad av struptumören i mitten av juni. ”Och vad var det, som gjorde denne
furste så älskad långt utom det lands gränser, han var utsedd att herska öfver? Var det lysande
fältherretalanger, utmärkta statsmannaegenskaper? nej det var helt enkelt hans egenskaper af
en g-o-d och ä-d-e-l m-ä-n-n-i-s-k-a.” (s. 198) Återigen får personen på distans mer personliga
drag än de som befinner sig närmare geografiskt och socialt.
Den egenskap som noteras mest frekvent har emellertid inget att göra med hur personen är
eller vad de har gjort. Det är ofta inte framgången och karaktärsegenskaperna i sig utan den
mediala uppmärksamheten och populariteten som Holmström uppehåller sig vid: det är den
som fungerar som ett kvitto på framgången. Henry Morton Stanley ”är så allmänt känd” att
han inte vidare behöver beskrivas (s. 43), Gunnar Wennerberg beskrivs som ”väl bekant för
de fleste” (s. 66), Ivar Hallström som ”Vårt lands för närvarande populäraste tondiktare” (s.
182), och Louis Pasteur som ”den beryktade franske vetenskapsmannen” (s. 371). Det är
uppmärksamheten i tidningarna som gör personerna till ”lysande namn” och det är som
sådana de intresserar Holmström.
Tidningsmannen Allan i 1800-talets medielandskap
Berömda människor har det alltid funnits ett intresse för, men sätten som berömdheterna
skapas och sprids på förändras med tiden. Under 1800-talet bidrog bland annat statyer,
vaxmuseer, chokladkakor och vykort till att göra namn och ansikten välbekanta. 12 Till detta
kom även ett intresse för berömda personligheter som ledstjärnor att se upp till och ta efter. I
exempelvis Samuel Smiles böcker Människans egen kraft och Karakterens värde samlades
uppbyggliga berättelser om ”Vetenskapens, litteraturens och konstens stora män”. 13
Att läsa tidningen så som Holmström gör är att konsumera ideal. Flertalet personer i
krönikan framstår som goda exempel att ta efter – exempelvis för en ung man på väg ut i
livet. Personerna presenteras genom sina beundransvärda egenskaper, hur de har tagit sig fram
i livet och nått framgång, och hur de handlat i enskilda situationer. Krönikorna har därmed
vissa likheter med de minnesalbum som personer ur de högre klasserna skapade under 1600-,
1700- och 1800-talen. I minnesalbumen samlades böner, citat och hälsningar från vänner,
släktingar, lärare och kulturpersonligheter. Från början citerades främst antika tänkare och
Bibeln, men under 1800-talet dominerade samtida författare och borgerliga levnadsregler som
uppmanade till lydnad, självuppoffring och ödmjukhet. 14 Krönikan påminner även om de
fotografiska paradalbum som fanns i borgerliga hem i mitten av 1800-talet. I albumen
samlades porträtten av kungligheter och författare, skådespelare och konstnärer. 15 Fotografier
på kända människor spreds och såldes också som visitkort med tillhörande album som man
12 Andreas Nyblom, Ryktbarhetens ansikte: Verner von Heidenstam, medierna och personkulten i sekelskiftets
Sverige, Stockholm 2008, kapitel 1.
13 Nyblom 2008, s. 19f.
14 Eva Dillman, ”Minnesalbumets historia”, i Jakob Christensson (red.), Signums svenska kulturhistoria: Karl
Johantiden, Stockholm & Lund 2008.
15 Agneta Rahikainen, ”Hur ser en nationalskald ut? J. L Runeberg i bilder”, i Källan: Svenska
litteratursällskapet informerar, nr 1 2004, s. 14.
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antingen fyllde med bilder själv eller köpte färdiga med inklistrade celebriteter. På 1860-talet
beskrevs detta visitkortsamlande som en ”cartomani”. 16
Vid sidan om ovan nämnda medieformer var tidningspressen ett viktigt forum för att göra
människor allmänt bekanta. I choklad och vax formades de personligheter man kunde läsa om
i tidningen, och det var i tidningen man annonserade om personrelaterade produkter och
attraktioner. Särskilt den illustrerade pressen bidrog till att sätta ett ansikte på dem som var
eller var på väg att bli namnet på allas läppar. När Illustrerad Tidning startade 1854 var det
med syftet att vara en ”fortgående illustration i taflor af samtidens märkligaste händelser och
personligheter”. 17 Holmström för in minnesalbumet i en tid när citaten och föredömena
hämtas från tidningar. Samtidigt finns något av minnesalbumets syfte att dokumentera
bekantskapskretsen kvar i tidningskrönikan.
En annan medieform som är besläktad med krönikan är klippboken. I framförallt USA var
skapandet av så kallade scrapbooks ett utbrett folknöje under senare delen av 1800-talet. I
böcker som kunde köpas färdiggummerade infogades tidningstexter, brev, foton och egna
anteckningar som dokumenterade både det privata livet och skeenden i det offentliga.18 I
Sverige fungerade senare tiders samlande av bilder på filmstjärnor på ett liknande sätt. Klipp
ur Filmjournalen, recensioner och biobiljetter klistrades in i skrivhäften och
anteckningsböcker av unga filmälskare som därigenom skapade personliga minnesalbum över
både stjärnorna och sina egna biobesök. 19 Klippböckerna har mycket gemensamt med
Holmströms dagböcker där privata anteckningar stod sida vid sida med inklistrade
tidningsklipp. I krönikan var det emellertid bara porträtten som saxats direkt från tidningarna
medan texterna var handskrivna – dock med tydliga lån från tryckta texter.
Holmström var därmed inte bara en tidningsläsare, han agerade dessutom som
tidningsmakare. Holmström skrev för hand och undertecknade med ”Allan” – men precis som
andra tidningsmakare under 1800-talet representeras hans verksamhet bättre genom saxen:
Holmström tar material ur andra tidningar för att placera det i sin egen, och reproducerar
därmed både texter och levnadsideal. Och precis som andra tidningsmakare anger han sällan
var han hämtat materialet ifrån. 20 Läser man Holmströms tidning parallellt med andra
tidningar hittar man emellertid flera överensstämmelser. Lättast att spåra är porträttbilderna
som är klippta från illustrerade tidskrifter. Bland gravörernas signaturer märks framförallt Ida
Falander och Evald Hansen, verksamma i Budkaflen och Ny Illustrerad Tidning. Andra
porträtt är hämtade från Svenska Familj-Journalen Svea – däribland de som föreställer Ebba
Munck och Frankrikes dåvarande och tidigare president, Sadi Carnot och Jules Grévy. 21
På samma sätt som porträtten hämtades från tidningar har också mycket av textinnehållet
lånats därifrån. Några texter är avskrivna ord för ord, exempelvis de inledande raderna i en
artikel om Ebba Munck: ”Länge sedan är det en svensk qvinna låtit så allmänt tala om sig
som på sista tiden Ebba Munck. Och så hör det ej till alldagligheterna, att en enskild svensk
qvinna blir trolofvad med en kungason.” I Idun publicerades denna text den 30 januari 1888
och Holmströms avskrift i krönikan är daterad 12 februari. Ur Budkaflen den 20 januari har
16 Ann-Sofi Forsmark & Mariann Odelhall, ”Cartomani – 1800-talets Facebook”, i Blick: Stockholm nu och
då, nr 5 2009, s. 78-85.
17 Illustrerad Tidning, 9/12 1854.
18 Ellen Gruber Garvey, ”Scissoring and Scrapbooks: Nineteenth Century Reading, Remaking, and
Recirculating”, i Lisa Gitelman & Geoffrey B Pingree (red.), New Media 1740–1915, Cambridge & London
2003.
19 Carina Sjöholm, Gå på bio: Rum för drömmar i folkhemmets Sverige, Stockholm/Stehag 2003, s. 93-98.
20 Johan Jarlbrink, Det våras för journalisten: Symboler och handlingsmönster för den svenska pressens
medarbetare från 1870-tal till 1930-tal, Stockholm 2009, s. 74ff.
21 Porträtten av Grévy och Sadi publicerades i Svenska Familj-Journalen Svea, nr 1 1888, och av Ebba Munck
i nr 5 1888. I Holmströms krönika finns de inklistrade på sidorna 19 och 50.
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han lånat flera stycken om prins Oscar till krönikan den 5 februari – dock bara utvalda delar
och bildporträttet är hämtat från en annan tidning. Holmströms text börjar mitt i Budkaflens
artikel där det hävdas att ”Så mycket har redan talats och skrifvits om så väl sjelfva den
ovanliga förbindelsen som om prinsen och hans blifvande brud, att föga återstår att nämna
derom.” Andra texter är svårare att härleda exakt, men uppvisar samtidigt stora likheter i
perspektiv och ordval med dem som fanns att läsa i tidningarna.
Konstaterandet att tidningarna skrivit så mycket om en person att inget ytterligare behöver
sägas återkom gång på gång i både tidningstexter och i krönikan. Detta osynliggjorde den
egna tidningens del i skapandet av ryktbarheterna. Det var just referenserna som gav ryktet
spridning, men genom att alla tidningar bara refererade vad som skrivits i andra tidningar
framstod ryktbarheten själv som alltid redan ryktbar. Svenska Familj-Journalen Svea skrev
om Frankrikes nye president att de ”dagliga tidningarna ha redan så mycket sysselsatt sig”
med honom att ”hans lif hittills torde vara bekant för våra läsare”. Holmström konstaterade på
samma sätt att den gamla och den nya presidenten ”äro redan så allmänt kända genom
biografier i tjogtals tidningar” att inget övrigt behövde tilläggas. (s. 19) I grunden var såväl
Sadi Carnot som Ebba Munck framförallt kända för att vara kända.
Oavsett om texterna är avskrivna ord för ord eller omskrivna av Holmström själv beskrivs
personerna på ett liknande sätt i tidningarna och i krönikan. Holmström har anammat en
tidningsstil och därigenom övertagit tidningsmakarens perspektiv. Gång på gång skriver han
om personer att de är så välbekanta att de inte behöver beskrivas. Detta tycks förutsätta en
publik som tar del av det skrivna. Krönikan kan mycket väl – på samma sätt som
minnesalbumet – ha haft läsare bland familj och vänner. I dagboken berättar Holmström att
han visat krönikan för kollegorna på kontoret där han arbetade 1910: ”Jag hade ’Nornan’ med
mig på kontoret. Der sågo allesammans den. Tyckte att den var bra.” (6/12 1910) Att han
visade upp den för vänner och bekanta redan 1888 är mycket troligt, men i dagboken skriver
han ingenting om det. Någon masspublik kan den handskrivna krönikan i ett exemplar
emellertid knappast ha haft. Publiktilltalet kan istället förklaras av att Holmström använder
samma språkbruk som tidningarna. Tidningarna refererar hela tiden till varandra – och
Holmström till dem. Att vara berömd är att vara refererad till som redan omskriven av andra,
och det är detta som intresserar Holmström.
Hur läsare en gång läst är svårt att undersöka eftersom läsningen bara finns bevarad genom
sina spår: i prenumerantförteckningar, biblioteksjournaler, dagboksanteckningar, memoarer et
cetera. 22 Eftersom flertalet läsare inte efterlämnat krönikor och dagböcker framstår
tidningskrönikören som en otypisk läsare. Också om Holmström jämförs med andra som
skildrat sin läsning framstår han som annorlunda. Carl Laurin var tre år äldre än Allan
Holmström. Kanske träffades de två – båda brukade åka skridsko i Nybroviken. Även Laurin
var en hängiven tidningsläsare redan som ung. I sina Minnen beskriver han hur han brukade
ligga på salongsgolvets matta och titta på bilderna i Punch, Fliegende Blätter och Ny
Illustrerad Tidning, och lärde sig känna igen de olika tecknarnas stilar. I slutet av februari år
1883 slog han huvudet i Nybrovikens skridskois – att det var då minns han för när han kom
hem den dagen hade senaste numret av Ny Illustrerad Tidning kommit, med Richard Wagners
porträtt och nekrolog. 23 Wagner får således hjälpa till att strukturera livshistorien och minnet,
på ett sätt som hos Holmström görs gång på gång i dagboken. Också Laurin fascinerades av
de illustrerade tidningarnas personporträtt – men han sammanställde inte som Holmström sin
egen tidning.

22 Se diskussionen i Johan Jarlbrink, ”Hågen för läsning: Tidningsläsningen i landshövdingarnas
femårsberättelser 1850 – 1900”, i Presshistorisk årsbok 2008, s. 43f.
23 Carl Laurin, Minnen 1868–1888, Stockholm 1929, s. 167, 174.
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Ett sätt att tolka krönikorna är att se dem som en del av en ung mans självuppfostran.
Celebriteterna i tidningen hade en fostrande funktion och genom att läsa och skriva om de
stora och berömda blev Holmström bekant med de normer och ideal som en ung man hade att
följa. Men genom att noggrant skriva och klistra in i krönikan utförde han samtidigt ett arbete
som visade att han till viss del redan levde upp till idealen, att han hade det tålamod och allvar
som framgången i livet krävde.
Avslutande
Allan Holmström är sannolikt extrem på många sätt. Tidningsläsningshistorien är dåligt
utforskad och det finns därför inte så många andra läsare att jämföra honom med. Men
Holmström läste nog fler tidningar än de flesta andra tonåringar i 1880-talets Sverige, och han
intresserade sig nog lite mer för berömda personer än många andra. Och det vanliga var
förmodligen inte att läsarna använde bilder och artiklar för att producera egna tidningar.
Exemplet Holmström visar ändå att en persons referensramar i slutet av 1800-talet i stor
utsträckning kunde vara sammanflätade med vad som fanns att läsa och beskåda i tidningarna,
och att läsningen i hög grad handlade om personer vars ryktbarhet var helt central både för
tidningarnas och läsarnas intresse. Genom privata detaljer och karaktärsegenskaper kunde de
personer som framträdde i spalterna betraktas och beskrivas som om de var en del av
bekantskapskretsen. Samtidigt som Holmström hade en social och geografisk distans till
kungligheter och andra visste han så mycket om dem att han föreföll att känna dem. I
krönikan blev de till goda exempel att se upp till och följa. Holmströms läsning och egna
skrivande är ett exempel på att idoldyrkan och kändiskult inte enbart är något som hör till
senmoderna mediekulturer.
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Postmodern vitalism: från D'Arcy Thompson till
Mandelbrot
Fernando Flores
Institutionen för kulturvetenskaper
Lunds universitet
fernando.flores@kultur.lu.se
Man har gett namnet ”vitalister” till de tänkare som tillskriver den levande materian en särskild status. Den särskilda statusen kräver vissa uppoffringar. Vitalismen är tvungen att erkänna ett orsaksbegrepp som avviker markant från det dominerande mekanistiska modellen i det modernistiska programmet. Den vitala
”kraften” eller ”principen”, agerar genom den organiska vävnaden för att orsaka
den rörelseform som vi annars kallar ”tillväxten”. Om alla kroppar i universumet
är underordnade fysiska lagar (som t.ex. gravitationen) är de levande kropparna
också underordnade en annan kraft eller princip som jag har valt att här kalla levitations-principen. De organiska kropparna underordnas också de fysiska lagarna
men är i en viss mån dess negation.
Vitalismens dagar inom den vetenskapliga biologin tycks vara en produkt av
1800– talet, men som epistemologi har utvecklats vidare i samband med den
postmoderna informationens teknologi och i allmänhet med anknytning till den
filosofi, som genererades under 1900– talet i förhållande till datorerna och robottekniken. Inom den allmänna världsföreställningen, överlever vitalismen i futuristiska sagor, som i den filmsagan ”Stjärnornas krig” av filmskaparen Georg Lucas.
Under 1900– talets senare hälft finner vitalismen andra – icke biologiska – utgångspunkter. Långt ifrån biologiska studier och som en konsekvens av de lavinartade framgångar som sker inom områden som informatiken och associerade teknologier, utvecklas efter andra världskriget en vitalism, som finner livet i artificiella kroppar, nämligen i maskinerna själva. Medan den historiska vitalismen alltid
har opponerat maskinerna till det levande, gör den nya vitalismen maskinerna till
en förutsättning för det levande.
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Det plastiska orsaksbegreppet
Det ”plastiska orsaksbegreppet” är min egen benämning till det orsaksbegrepp som fysikerna
kallar ”attraktor”. Det plastiska orsaksbegreppet som ”attraktorteori” tog form under 1970talet och blev känd som theory of strange attractors. Det var en del av den tidiga studien av
kaosformationer i naturen. Denna teori togs från början med största allvar och upplevde inget
större motstånd från forskaretablissemangets sida. Det motsatta ödet upplevde Benoit Mandelbrots fraktalgeometri som presenterades som ett nytt angreppssätt av kända ”udda” matematiska funktioner och gjorde inte anspråk att vara ett orsaksbegrepp. Om detta berättar Mandelbrot:
Those interested in the sociology of science will savour the fact that, while my case
studies that linked the mathematical monsters to real physical shapes encountered
resistance, the abstract attractors’ being monstrous shapes was accepted with
equanimity. 1

Begreppet ”attraktor”, skapades av Henry Poincare när han konstaterade att ”the ‘orbits’ of
non-linear dynamical systems may be ”attracted” to odd sets that I identify as nonlineal fractals.” 2 Det plastiska orsaksbegreppet (attraktorsteori, fraktalteori) är en typisk modern anpassning av arkaiska kosmologier. Man kan lätt känna igen dessa spår i ord som ”strange”, ”kaos”
och ”monsterfigur”. Betrakta följande mening av Mandelbrot:
Every known ”strange” attractor is a fractal […]. Increasing numbers of authors agree
with me that for most purposes an attractor is strange, when it is a fractal. 3

Som på många andra fält inom efterkrigstidens naturvetenskaper, står vi inför en ny syntes av
arkaisk och modern världsåskådning. Ordet ”attraktor” har antagligen hämtats från klassisk
gravitationsteori där jordens kretslopp runt solen är en typisk förebild. ”Attraktorn” för jordens rörelse runt solen är det elliptiska eller cirkulära kretsloppet. Man antar att dessa geometriska strukturer har en kausal betydelse och att inför t.ex. instabila moment i systemet, kommer attraktorn att återställa balansen efter dess geometriska skepnad. I solsystemets geometri
är de väl bekanta euklidiska elliptiska banor de som attraherar jorden till sig. I kaotiska system däremot, som t.ex. i fallet ”turbulens”, är den geometriska underliggande strukturen av
fraktaldimension och därför av en mycket större komplexitet. Man kan betrakta attraktorteorin
som ett strukturalistiskt kausalitetsbegrepp.
Ordet ”fraktal” introducerades av Benoit Mandelbrot vid 1970-talets slut. Han förenade i
ett samlat studiefält en serie matematiska figurer som fram till hans arbete behandlades var för
sig. Mandelbrot skapade samtidigt ett nytt geometribegrepp, ett nytt teorietiskt mätinstrument
som möjliggjordes av utvecklingen av de första datorerna. Fraktalgeometrin blev ett möjligt
projekt när mycket komplexa funktioner kunde ritas. Han skapade begreppet ”fraktaldimension” med vilken man refererar till en icke heltalig dimension. I stället för dimension ett, två
eller tre, talar man nu om decimaldimensioner. Föregångare till Benoit Mandelbrot finns
bland matematiker och kostnärer. Bland andra Albrecht Düder (1471–1528), Georg Cantor
(1845–1918), Giuseppe Peano (1858–1932), David Hilbert (1862–1943), Helge von Koch
(1870–1924), Waclaw Sierpinski (1882), Gaston Julia (1893–1978), Pierre Fatou (1878–
1929) och Maurits Escher (1902–1972).

1 Benoit, Mandelbrot, 1983. Sid. 193.
2 Benoit, Mandelbrot, 1983. Sid. 194.
3 B. Mandelbrot. 1983. Sid. 197.
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Men Mandelbrot går så småningom bort från geometrins gränser och ägnar sig till den nya
geometrins ontologiska giltighet. Inspirerade av kaos och attraktors teori använder Mandelbrot fraktalgeometrin med anspråk av dess fysiska giltighet. Det gör han genom att särskilt
beröra motionsproblematiken. Han använder fraktalbegrepp för att beskriva både matematiska
kurvor som Peanos, Koch eller Cantors funktioner men även för att beskriva den ontologiska
strukturen av flera fysiska föremål i t.ex. bilden av galaxernas distribution i Universumet. 4
Den fråga som blev aktuell för forskarna var den om man borde använda fraktalgeometrin
som en renodlad bildteori eller som om dessa avbildningar hade ontologisk giltighet. Att
komplexa bilder kan studeras med hjälp av fraktalgeometriska mönster, leder inte till slutsatsen att en fraktalontologisk struktur föreligger. Det skulle vara det samma som att påstå att
världen är som den euklidiska geometrin beskriver den. Det samma gäller för rörelsen. Kan
man anta att partiklar, som rör sig i fraktalbanor, beskriver en fraktalrörelse? Om så är fallet
blir tillväxten som en form av ”zoomingsprocess” och motionen någon form av ”zoomingsmotion” därför att fraktalmotionen inte skulle kunna ha som referenssystem det tredimensionella rummet utan ett fraktalrum. Den här formen av motion skulle ske ”mellan” rumsdimensionerna och inte ”inuti” en av dem.
Komplexiteten hos en fraktal återskapas med hjälp av en teknik som är typisk för datorer:
att zooma in och ut en figur i datorns skärm. Denna teknik kallar Mandelbrot för scaling.
Enligt honom är skalning en typisk upplevelse i den fysiska världen. Den fenomenologiska
informationen man får genom att t.ex. se den svenska kusten från en rymdstation är inte
densamma som att se den från ett flygplan. Desto närmare man kommer ju rikare blir
detaljerna i tinget. Det som var en punkt blev ett hus, ett litet hårstrå omvandlades till en flod,
o.s.v. Ändå är tinget det samma enligt vårt metafysiska referenssystem. Vidare menar
Mandelbrot att vi bestämmer oss alltid för ett visst perspektiv: vi väljer t.ex. att se Sverige
som en plan (som en karta) även om vi vet att ”Sverige” är en tredimensionell del av jorden.
Denna anpassning av våra perceptioner kallar han för effective dimension. Att zooma sig in i
tinget är att utsätta våra perceptioner till en resa mellan fraktaldimensioner. En sammansatt
bild av Sveriges karta som kombinerar de fenomenologiska egenskaperna av ett och samma
ting som har utsatts för skalning, är en fraktal.
Låt oss t.ex. mäta den svenska stranden längs Öresund. Först bör jag bestämma mig och
välja den effektiva dimensionen=(d) (euklidisk) som jag tycker är den minsta möjliga som
passar till det objektet som jag betraktar. Det här minimala ”d” är den euklidiska dimensionen
i vilken fraktalen kommer att vara inbäddad (eller om man så vill den dimensionen som fungerar som utgångspunkt för den bild som ska zoomas). I vårt exempel ovan väljer vi d=2, eftersom vi föreställer oss den svenska kusten som en plan yta. Senare måste vi välja en måttstock för mätningen som ska vara en cirkel av radie l. Man täcker hela den svenska stranden
med sådana cirklar tills att man har fått en effektiv täckning av hela ytan. Det är viktigt att
antalet N(l) cirklar är de minsta möjliga för den ”zoomnivå” man har valt, dvs. för den valda
storleken L av hela bilden. När man har lyckats med att täcka hela den ytan med cirklar upptäcker man att den här täckningen gäller enbart för zoomnivån L, men den gäller inte för L-1
eller för L+1. Om man zoomar ut bilden, blir den svenska stranden mindre och cirklarna för
många. Vidare om man zoomar in bilden av den svenska stranden blir denna bild större och
cirklarna räcker inte för att täcka hela ytan. Lösningen för att lyckats mäta stranden är att använda sig av grensvärdsbegreppet. Man använder då istället minskande cirklar, dvs. cirklar
vilkas radie minskar mot 0. Om man gör det, konstateras att strandens längd = L (som är
summan av allas cirklars radie l) ökar obegränsat mot oändligheten med den minskande längden av l. Å andra sidan, den ytan = L x L av stranden som man mäter blir mindre och mindre.
4 B. Mandelbrot 1983.
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Therefore, such a curve seems to be definitely much ”longer” than a line but having
infinitely small area: it is neither a one- nor a two dimensional object. 5

Fraktalteoretiker samtycker att betrakta den här paradoxen som väsentlig för fraktalidentifikation. Man kan konstatera att fraktalgeometri är en historisk återblick till Zenons rörelseparadoxer. Om figuren är konventionell (ett traditionellt matematiskt objekt) då är dess dimension en av de tre möjliga euklidiska dimensioner, annars är den en decimal mellan de euklidiska dimensionerna. Det är uppenbart att dimensionsbegreppet är centralt för fraktal teori
men frågan är hur man ska tolka det.
Det andra viktiga begreppet för fraktal teori är zoomsteget. Man ser omedelbart att antal
zoomnivåer (eller upprepningar) kommer att bero på storleken vi anger till zoomsteget. För
fysiska objekt finns en övergräns för L (storleken) och en nedre gräns för cirkelns radie l. Om
ett fysiskt objekt faktiskt har de fraktalegenskaperna, då är Mandelbrots teori revolutionerande för våra ontologiska uppfattningar om rörelse. I så fall kommer ett rörelsebegrepp att
kunna byggas mellan två olika dimensioner, t.ex. mellan en plan och en tredimensionell dimension. Men vilka fysiska egenskaper skulle en sådan motionsform kräva? Om fraktalmotion är möjlig så är Zenons rörelseparadoxer inte paradoxer längre. I loppet mellan Akilles
och sköldpaddan, är motionen paradoxal så länge den betraktas som inbäddad i det tredimensionella rummet. Men det paradoxala försvinner om man accepterar att Akilles faktisk kan
springa bort från den tredje dimensionen och ”glida ner” mot de två dimensionella planen. På
detta sätt kommer han aldrig att nå fram till sköldpaddans position som befinner sig i en annan dimension. En fraktals ”glidning” eller ”sträckning” mellan olika dimensioner kallas i
litteraturen för multifractality. T. Vicseck skriver:
The term multifractality expresses the fact that points corresponding to a given type of
singularity typically form a fractal subset whose dimension depends on the type of
singularity. 6

Med ”singularity” menar Vicseck:
We call a function singular in the region surrounding a point x if its local integral
diverges or vanishes with a non–integer exponent when the integration size goes to zero.

Dimensionen av en viss underordnad fraktal beräknas med hjälp av en ”measure”, dvs. genom beräkning av sannolikhet för en viss distribution av punkter runt en viss beståndsdel av
fraktalen. 7 För övrigt är underordnade fraktaler alltid av mindre dimensionellt mått än den
eller de fraktaler de är inbäddade i. Mandelbrot behandlar rörelsebegreppet som följer:
Imagine a point moving along a Koch half line, taking equal time to cover arcs of equal
measure. If we then invert the function giving time as a function of position, we obtain a
position as function of time, that is a motion. Of course its velocity is infinite. 8

Här ser vi att Mandelbrot uppfattar själva spåret som fraktalform medan partikeln inte alls
berörs av rörelsen. Han utgår från en scenariomodell av rörelsen. Hans motionsbegrepp beskriver mekanisk motion i en oändligt lång bana med fraktalform. Men skulle en partikel
kunna röra sig i ett fraktalspår utan att förändra sin egen massa? Om partikelns massa föränd5 Vicsek T. 1989, s.11.
6 Vicseck Tamás 1989. Sid. 48.
7 Mandelbrot , B. 1983. Sid.50. ”Kochs öar” är fraktalfigurer skapade året 1904 av Helge von Koch (18701924).
8 Mandelbrot , B. 1983, Sid. 40.
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ras, då uppträder den egentligen som en substans och behovet att skilja mellan partikeln och
scenariot (banan) försvinner. Då kan man behandla en fraktalfigur som om den vore identisk
med den fraktaldimension som figuren finns placerad i. Man skulle i så fall kunna komma
ifrån det stora problemet att bestämma från fall till fall om den fraktalfigur som man förnimmer är själva föremålet som rör sig och bildar en fraktalfigur, eller om fraktalfiguren är banan
där partikeln rör sig. I det första fallet är det fråga om substansens fraktalform, i det andra
fallet, är fraktalen scenariot där partiklar åker i. Fraktalbanorna och partiklarna skulle då vara
oavhängiga av varandra, en egenskap som skulle passa i de mest klassiska mekanistiska framställningarna.
Fraktalgeometriska utgångspunkter har använts sedan 1980-talet för att studera en av biologins klassiska problem nämligen livets form. Detta problem har sin historia som kan relateras bak till Galileo när han i Dialogues Concerning Two New Sciences för första gången behandlade problemet. 9 Om man antar att livets ”rörelseform” (tillväxten) är en kombination av
de två nyligen beskrivna modellerna (substansmodellen och scenariomodellen), skulle en
”rörlig” fraktal kunna beskrivas som mycket likt en levande företeelse. Livet skulle kunna
uppfattas som sträckningen av en växande punkt både inom det tredimensionella rummet och
mellan olika dimensioner. Den ”växande” substansen skulle då undgå fraktalmotion genom
tillväxten, samtidigt som i egenskap av mekanisk partikel skulle den följa en fraktalbana
mellan rumsliga dimensioner. För en teori om livet som en motionsform (tillväxt) har fraktalteorin med dess fraktalgeometri många intressanta idéer att komma med. 10

Substans och scenario: moderniteten byggs i Grekland
När man studerar naturfilosofins idéhistoria, stöter man på två huvudtyper av problem: rörelseproblemen i scenariomodeller och förändringsproblemen i substansmodeller. Båda dessa
problemtyper framträder mer eller mindre i filosofernas sätt att se på naturen och naturfenomenen men även i all annan form av metafysik, som om de vore en nödvändig förutsättning
för själva tänkandet. Förutom i de naturfilosofiska texterna är det mycket lätt att hitta rörelseoch substans definitioner i filosofernas diskussion av t. ex. gudsbegreppet. Så snart som tänkandet har bestämt ett visst metafysiskt drag med hjälp av en för ändamålet skapad kategori,
blir den tvungen att beskriva det med hjälp av en av dessa två epistemologiska modeller. En
scenariomodell för att förklara rörelse som förändringar i rum och tid och en substansmodell
för att förklara rörelse som en förändring hos en substans under en viss tid eller längs en
rumsrenhet. Man skulle kunna påstå att det moderna tänkandet bygger just på en precisering
av gränslinjen mellan dessa två stora problemområden. Man kan även påstå att naturvetenskapernas utveckling efter andra världskriget går ifrån det här traditionella modernistiska
projektet, tillbaka till arkaiska ontologier i strävan efter nya synteser mellan integrerande och
analytiska tankeprocesser.
Den modernistiska analytiska processen kan registreras som ett tydligt kännetecken av den
grekiska kulturen. Det är viktigt att notera i detta sammanhang, och apropå rörelsebegreppet,
att de grekiska filosoferna ända fram till Aristoteles, med begreppet ”rörelse” kinesis, menade
”varje form av förändring”. Aristoteles är den förste som tydligt skiljer mellan förflyttning
och platsförändring, mellan kvantitativ och kvalitativ förändring samt mellan den förändring
som innebär födelse och den som innebär förintelse eller mellan att vara och att icke vara. Det
måste också påpekas att även om det vi idag menar med ”rörelse” inte är detsamma som det
vi menar med ”förändring”, är det ingenting som hindrade grekerna att betrakta det första
9 Mer om detta längre fram i kapitlet.
10 Se om detta bland andra Hans J. Herrmanns Growth: an introduction. I boken On Growth and Form.
Fractal and Non-Fractal Patterns in Physics. H. Eugene Stanley and Nicole Ostrowsky. Martinus Nijhoff
Publishers. Dordrecht, 1986.
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begreppet som en form av det andra. Vår tid har gått några steg längre i modernitetens riktning.
Innan vi börjar diskutera modellernas egenskaper mer ingående kan det vara på sin plats att
närma oss problematiken genom några konkreta exempel. Att substansproblematiken var
central för de första kända naturfilosoferna framgår av de joniska filosofernas verk. Thales,
den förste av de joniska systembyggarna, som i den klassiska grekiska kulturen betraktas som
den ideale vetenskapsmannen, inledde den västerländska traditionen av substansinriktade
metafysiska system. Man vet idag mycket lite om hans undervisning, men så mycket är säkert
att hans metafysiska uppfattning innehöll en klart substansorienterad problematik, som han
förde vidare till sina efterföljare. Enligt Aristoteles lärde Thales att vatten var den grundläggande substansen, eller arche, av vilken alla andra substanser bestod. Man tror att arche
var Thales eget ord för ”substans” därför att detta begrepp även förekommer hos Anaximander, som var samtida med Thales och den som först vidareutvecklade hans system. Begreppet
arche var inte lika exakt som vårt moderna substansbegrepp. Det kunde för det första betyda
att en substans var ursprunget till alla andra substanser men också att en substans var orsaken
till alla de andra substanserna.
Aristoteles noterade, med all rätt, att den joniska filosofin var den första metafysiska konstruktion som kunde producera ett orsaksbegrepp. Han ansåg också att detta orsaksbegrepp
inte framgångsrikt kunde tillämpas på skeendet, därför att det var resultat av en ofullständig
orsaksanalys. Enligt Aristoteles inskränkte sig den joniska metafysiken till en beskrivning av
den materiella orsaken. Här får vi den första intressanta tråden till en förståelse av naturfilosofins vidare utveckling: Aristoteles förvandlade den substansorienterade metafysiken till en
metafysik som arbetar med materiella orsaker. Aristoteles påpekade att den materiella orsaken
inte kan orsaka sin egen förändring. Aristoteles menade att en substansinriktad epistemologisk modell inte kan vara självförverkligande, och det var egentligen vad Thales, Anaximander och Anaximenes också menade. Om en staty är gjord av sten, är inte stenen själv orsaken
till statyns tillblivelse utan en annan verkningsform måste vara involverad för att omvandlingen från sten till staty ska kunna äga rum. Här pekade Aristoteles på en mycket viktig
egenskap i all substansinriktad föreställning, nämligen denna föreställnings begränsning till
en i modellen immanent föreställning om sig själv.
Som bekant skilde Aristoteles mellan fyra orsakssorter: den materiella, som först utvecklades av den joniska filosofin, den formella, den verkande och den teleologiska eller ändamålsinriktade. Den formella orsaken var för Aristoteles den orsak som bestämde tingets väsen, och
även om han inte ansåg sig se denna orsakssort inom den joniska filosofin verkar det för oss
uppenbart att i den klassiska uppfattningen av arche ingår både en materiell och en formell
betydelse. I vår uppfattning av begreppet ”vatten” ingår en uppfattning av vatten både som
materia och som form – i detta fall om man så vill som ”formlöst” eller ”plastisk” –. Utmärkande för all substansinriktad föreställning är just den här kombinationen av form och materia, som alltid är tingproducerande. Med andra ord, producerar vardagsobjekt. Vi kommer att
se hur den här processen upprepas gång på gång från vattnet till apeiron, från luften till elden,
från enstaka substanser till en mångfald av sådana i en ständig tingproduktion. Om man tittar
närmare på vilka motiv som skulle kunna ligga bakom Thales val av vattnet som arche, kan
man hitta en hel del naturliga relationer som t ex de uppenbara dikotomierna mellan fuktighet
och liv, torka och död. Vad jag vill komma fram till är att redan i den modell som sägs kunna
förklara hur allting har kommit till impliceras den grundläggande substansens förmåga att
uppträda i ett antal olika mellanformer. Substansen uppfattas som den underliggande grunden
för dem alla. Man strävar efter en ordning bland världens ting genom att försöka påvisa en
identitet mellan dem.
Om vi lämnar Thales ontologi och övergår till Anaximanders, kan vi konstatera en intressant förändring: med arche avses nu en abstrakt och obegränsad underliggande substans kal-
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lad apeiron. Vidare introducerar Anaximander en mekanism för förändring av denna substans, som blivit central i all senare metafysik: han utvecklar teorin att substanserna förändras
genom en strid mellan motsatta tendenser. Han beskriver företeelserna i naturen så att de påminner om tingliknande substanser, t ex värme och kyla. Ett annat typiskt drag för den klassiska substansinriktade filosofin är att den framställer all förändring som en förändring i form.
Apeiron blir på så sätt formellt närvarande i både vatten och luft, värme och kyla. Här är det
viktigt att komma ihåg att det inte är fråga om den moderna kemins uppfattning av ett sammansatt ämne. Enligt vår mening uppfattades förändringen som en ontologisk interaktion
mellan kategorierna.
Anaximenes, den siste av de tre joniska naturfilosoferna, väljer en mer empiriskt baserad
metafysik än Anaximander. Han hävdar att den grundläggande substansen är luften. Än en
gång uppvisar den valda arche egenskaper som tillåter en generalisering. Än en gång får vi ett
system som i princip verkar kunna förklara skeendet med förnuftiga argument. Anaximenes
inför även andra kriterier, som så småningom kom att ingå i all substansorienterad föreställning: förtätning och förtunning av substansen som en förklaring till förändring. På detta sätt
introducerar Anaximenes indirekt begreppet densitet.
Pythagoras, som var Anaximenes' samtida, framlade på de epistemologiska modellernas
område en ny formulering av den substansorienterade metafysiken. För Pythagoras och hans
efterföljare är den ursprungliga substansen inte en utan många: talen. En annan intressant
framställning av förändringen hittar vi hos Herakleitos, sammanfattad i de berömda orden:
”Vi både stiger och inte stiger ner i samma floder.” Herakleitos förändringsbegrepp inkluderar motsatsernas kompensatoriska aktivitet som hade förekommit tidigare, men han kompletterar det genom att introducera kretsloppsbegreppet. Substansernas olika stadier kommer nu
även att uppfattas som upprepning.
Om den joniska filosofin kan betraktas som den som först utvecklade en klart substansbaserad metafysik, kan man lika säkert utpeka Parmenides och eleaterna som de som utvecklade
den första rörelseinriktade metafysiken. Parmenides hävdade en total frånvaro av kinesis och
därmed en total frånvaro av både rörelse och förändring. För att underbygga en sådan uppfattning utvecklade han en föreställning om världen som enhetlig, odelbar, homogen och kontinuerlig. Det är paradoxalt att just den första typiskt rörelseinriktade metafysiken försökte förneka rörelsen och förändringen. Den här svårbegripliga beskrivningen av en värld som verkar
ha rakt motsatta egenskaper försvarades av Zenon på ett skickligt och särpräglat sätt. Man
brukar begränsa analysen av Zenons berömda paradoxer till de logiska implikationerna och
glömma den världsuppfattning som de var uttryck för. I en av paradoxerna föreställs hur
Akilles och sköldpaddan försöker springa ifrån varandra i ett för problemet konstruerat scenario. I en annan föreställs hur en pil flyger genom luften. Zenon är kanske den förste som tydligt gör bruk av en ren scenarioföreställning, dvs. en föreställning där all förändring placeras i
ett oavhängigt rum.
Med atomisternas inträde i den filosofiska debatten stärktes den rörelseinriktade metafysiken ytterligare. Atomisterna förstod att det tomma rummets existens var ett nödvändigt villkor
för rörelse och förändring på det metafysiska planet. Av den anledningen koncentrerade de sin
kritik till eleaternas uppfattning av världen. Men de hade också insett att några av de logiska
slutsatser som Parmenides hade kommit fram till inte kunde ifrågasättas. Atomisternas lösningar kom därför att i viktiga avseenden skilja sig från de lösningar som andra hade prövat
före Parmenides. De valde att konstruera en värld bestående av varandra underordnade nivåer. Det ting som på en nivå är uppfyllt av varat, genomtränges på en annan av det tomma
rummet. Det som inte kunde förklaras på en nivå, förklarades på en annan. Atomisterna presenterar för första gången den skiktade verklighet som vi är så vana vid idag. De antydde redan på detta tidiga stadium att en substansorienterad föreställning alltid kan omvandlas till en
scenarioorienterad föreställning och tvärtom.
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Skiljelinjerna mellan de olika presokratiska naturfilosofierna försvinner inom det aristoteliska systemets fyra orsaksrelationer, verkande, formell, materiell och ändamålsenligt.
Mycket senare, under renässansen eller strax därefter bryts den aristoteliska symmetrin ner
med bl. a. Galileos utveckling av den moderna fysiken och senare, under 1700-talet, med
Boyles arbete, som bereder vägen för kemin.

Biologins födelse och den plastiska modellen
Om scenariomodellen och substansmodellen är de epistemologiska förebilderna från vilka de
klassiska naturvetenskaperna utvecklades (man skulle kunna säga att dessa två vetenskapliga
modeller beskriver två former av rörelse eller identitetsförändring nämligen den ena typisk för
fysiken, den andra för kemin) är det på sin plats att fråga oss hur dessa förställningar påverkade studierna av levande företeelser. Studier av levande företeelser kan betraktas vara ett
undantag i det modernistiska projektet. Trots många försök lyckades man inte reducera föreställningen av levande materia till en substansmodell eller till en scenariomodell. Försöken
fortsätter och har fortsatt än in till våra dagar, men med liknande negativa resultat. Man lyckades isolera icke levande komponenter hos den levande materian och placerade dessa komponenter i en av de klassiska modellerna, men utan att kunna fånga fenomenet i sin helhet. Man
kan föreställa sig komplexiteten av situationen med introduktionen av en tredje modell, som
kan tänkas vara en kombination av de två primitiva modellerna. Denna tredje epistemologiska
uppfattning, var grundläggande för biologins födelse och trots att vara mer eller mindre närvarande i klassisk aristotelisk epistemologi, utformas först under 1700- och 1800-talet.
Den nya föreställningen utgår från att ett tings identitetsförändring kan följa både det substanstypiska och det scenariobaserade förändringsmönstret samtidigt, utan att det ena för den
skull behöver vara tydligare än det andra. Jag talar inte här om ”rena” respektive ”orena”
identitetsförändringar utan om en helt ny förändringsmodell. Den här modellen karakteriseras
av att den ”rörliga partikeln” den epistemologiska referensen för rörelsestudierna varken ”rör
sig” eller ”förändras” utan ”expanderar” längs rörelsebanan. Partikeln är ett individuellt objekt, men är ändå kontinuerlig. Detta slags förändring kallar jag ”plastisk identitetsförändring” just på grund av dess egenskaper. Till den här modellen kan man tillskriva livets metafysiska status i alla föreställningar, från de aristoteliska klassiska genom biologins födelseår
under 1800-talet, till teorierna om det artificiella livet under 1900-talet. Den plastiska egenskapen framträder när en partikel som rör sig i ett scenario, samtidigt tvingas förändra sin
substans eller också, när en substans i förändring tvingas till förflyttning. Resultatet är expansionen.

Tillväxtuppfattningen hos D'Arcy Thompson och Julian S. Huxley
Studiet av tillväxten som en form av förändring leder alltid till en diskussion av mer eller
mindre sammansatta individuella rörelser. Detta kan man dokumentera genom att peka på de
utgångspunkter som använts av två av de forskare som grundat det moderna tillväxtbegreppet:
D'Arcy Thompson och Julian S. Huxley. Låt oss, innan vi kommer in på den moderna vetenskapens behandling av tillväxtbegreppet, börja med en vardaglig definition av detta begrepp:
Varje tillväxt hos växter är åstadkommen genom organismens egen livsverksamhet bestående volymförstoring. Denna åstadkommes antingen genom en ökning av antalet celler
genom celldelningar, embryonal tillväxt, eller också en förstoring av den enskilda cellen,
sträckningstillväxt. Hos flercelliga växter alltid genom en kombination av båda formerna. 11

11 Svensk Uppslagsbok, Förlagshuset Norden AB, Malmö, 1954.
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Den här skillnaden mellan celldelning och sträckningstillväxt är åtminstone från en kunskapsteoretisk synpunkt mer skenbar än verklig. Om vi funderar en stund på hur en celldelning går till, kommer vi att kunna konstatera att även det här fallet är en form av sträckningstillväxt. Celldelningen innebär i grova drag två väsentligen olikartade moment: cellen delas på
mitten i två likadana halvor och cellhalvorna växer sedan till en enhetlig cell. För att uttrycka
situationen i all dess komplexitet skulle man kunna säga att det som är svårt att förklara hos
cellreproduktionen är hur en delning av cellen kan resultera i ett mångfaldigande av den.
Plasticiteten är här den egenskap som gör processen paradoxal. Celldelning är uppenbarligen
en form av dimensionsförändring som påverkar organismens storlek. Men till skillnad från
fenomenologisk plasticitet, förändras levande vävnader också i dignitet. Mer från uppslagsboken:
Längdtillväxt hos skott och rötter försiggår i vegetationspunkterna i skott och rotspetsars
spetstillväxt, eller hos t ex. gräs dessutom även interkalärt vid stammens leder.
Tjocklekstillväxt äger hos monokotyledoner likaledes rum ehuru i begränsad omfattning,
[…]. Bladets yttillväxt sker genom marginala meristem vid bladbaserna. Prolifierande
tillväxt prolifikation är den oregelbundna tillväxt i alla riktningar av parenkym, som
åstadkommer ansvällningen av frukter och förtjockade lagringsorgan. 12

I det här fallet nöjer vi oss inte med att säga att det finns en ”ökning” av någon sort, utan
understryker att ökningen gäller längden, ytan eller tjockleken. Som vi strax kommer att se,
leder studiet av förändringar i storleksordning till iakttagelser beträffande de levande varelsernas morfologi. Den första forskare som uppmärksammade relationen mellan storlek och
form var Galileo Galileo, när han skrev:
Det står alltså klart att om man hos jätten vill behålla samma kroppsproportioner som hos
den normalstora människan, måste man antingen hitta ett hårdare och starkare material
för benstommen eller acceptera en svagare kropp än hos människor av medellängd; ty om
man ökar hans längd utöver ett visst mått, kommer han att störta samman och krossas under sin egen tyngd. Om man däremot gör en kropp mindre, blir den inte i motsvarande
mån svagare; det är faktiskt så att ju mindre kroppen är, desto starkare är den relativt
sett. 13

Galileo introducerar en metod som på basis av proportioner tillåter slutsatser angående levande varelsers form. Med den här metoden kan man i princip inte säga varför en form har
föredragits framför en annan, men man kan absolut säga vilka former som aldrig kan förverkligas. Slutsatserna uppnås genom att jämföra två av en levande vävnads olika dimensioner
uppfattade enligt dignitetskriterier. Man jämför t. ex. ett bens längd med dess plansektion eller
volym. Sedan studeras hur den här relationen påverkas av förändringar i storlek. Man konstaterar att förändringar i storlek i sin tur orsakar morfologiska förändringar och vice versa.
Slutligen kan man sortera bort de former som inte passar till de förändrade villkoren.
D'Arcy Thompson är en av de moderna forskare som har arbetat utifrån Galileos förutsättningar. Hans bok On Growth and Form från 1917 är utgångspunkten för hela den moderna
uppfattningen av förhållande mellan tillväxt och form. Som trogen efterföljare till Galileo
formulerade också D'Arcy Thompson sina idéer i kvantitativa termer. Kärnan i hans metod är
användningen av kvantitativa relationer dvs. av proportioner. Han studerar sedan analogierna
mellan dessa relationer. Proportionen mellan två mängder kan betraktas som måttet på dessa
mängders relation. Proportionernas metodologiska värde bygger på att de kan tillämpas på
12 Op.cit. Sid 368.
13 Galileo Galileo. 1954, s. 131.
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”konkreta” mängder, som hastigheter, massor eller rumsliga avstånd. Proportionens resultat i
sin tur är ett numeriskt värde av ”abstrakt” karaktär. Man kan säga att relationen mellan 10
och 2 är att ”10 är 5 gånger 2” men att uttrycka denna relation som en proportion är att uttrycka sig i precisare termer, därför att 5 är det tal som mäter relationen mellan 10 och 2. Proportioner beräknas som aritmetiska divisioner, och detta gör att man ofta förväxlar dem med
varandra. Medan en proportion alltid är måttet på en relation mellan termer, är divisionen den
aritmetiska operationen med vilken man utför mätningen. Man brukar skriva proportionen
mellan a och b som ”a/b” eller som ”a:b”. I ett klassiskt verk presenteras proportioner på
följande sätt:
The degree in which one quantity is greater or less than another; or to put it more precisely, that amount of stretching or squeezing which must be applied to the latter in order
to produce the former, is called the ratio of the two quantities. If a and b are any two
lengths, the ratio of a to b is the operation of stretching or squeezing which will make b
into a; and this operation can be always approximately, and sometimes exactly,
represented by means of numbers. 14

Det mest intressanta draget i Cliffords definition av proportionalitet är hans införande av begrepp som ”sträckning” och ”komprimering”. Det är i själva verket den här den plastiska
egenskapen som Galileo försöker beskriva med kvantitativa medel.
När man likställer två proportioner etableras mellan dem en kvantitativ analogi. Analogin
mellan a/b och c/d kan skrivas a/b= c/d men ofta är detta skrivsätt inte det mest adekvata. Om
man ska framställa att proportionen mellan ”10 meter och 2 meter” är analog med proportionen mellan ”20 meter och 4 meter”, så finns det kanske inga större invändningar mot att det
hela skulle kunna skrivas 10/2=20/4. Analogin i fråga blir 5, och i detta fall är ”5” ett abstrakt
mått på relationen. Men om man ska uttrycka analogin mellan ”10/2 meter” och ”20/4 kilogram” är situationen däremot en annan. Även om man kommer fram till samma värde ”5”
som mått på proportionen, är detta värde speciellt, därför att ”meter” inte är kongruent med
”kilogram”. I sådana fall kan en annan framställningsform vara mer adekvat t.ex. följande:
a|b ∝ c|d
Kongruensen respektive icke-kongruensen mellan termer i en kvantitativ analogi blir tydligare
när man relaterar rumsliga dimensioner av olika dignitet. Detta är oundvikligt när man försöker beskriva tillväxtens plasticitet, t ex när man relaterar längder till volymer eller ytor, men
också som i exemplet ovan, när man relaterar värden av olika ontologiska kategorier t.ex.
rumsliga dimensioner till massor och tider. Man skulle lista ut tre olika typer av inkongruens
som i princip kan vara relevanta i det här sammanhanget. Först inkongruens i dignitet mellan
termer, t ex mellan linjära mått och volymer. Inkongruensen kan i det här fallet neutraliseras
genom införande av en proportionskonstant mellan termerna. Man kan utgå ifrån att kvoten
mellan de två termerna i proportionen är ett konstant k, och detta kan skrivas:
yn =kxm;
(yn/xm)=k
Konstanten ska införas så att den uttrycker en proportion mellan termerna. För det andra, inkongruens i storlek mellan termer. Proportionsrelationer mellan ett objekt och dess kompo14 W.K. Clifford. 1955, sid. 88-133.
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nenter eller beståndsdelar, t ex mellan ett djurs kropp och något av dess organ. Den här formen av inkongruens kan neutraliseras genom införande av specifika eller ”naturliga” konstanter, dvs. konstanter som gäller för en grupp specifika relationer mellan termer. Konstanten
introduceras i litteraturen som en exponent för en av termerna ofta en decimal exponent. För
det tredje, ontologisk inkongruens t. ex. inkongruensen mellan massor och tider, när livslängden hos ett däggdjur sägs vara proportionell mot djurets massa upphöjd till 1/4. Den här typen
av inkongruens kringgås genom att den kvantitativa analogin tolkas som en form av ”empirisk slutledning”. På så sätt kan den här typen av inkongruens reduceras till en av de tidigare
formerna.
Som konsekvens av det ovan sagda kan skillnaden mellan kongruens och inkongruens presenteras som skillnaden mellan isometriska likställbara. termer och icke-isometriska termer i
en proportionsrelation. I Galileos slutledningsmetod är inkongruensen av den första typen,
den som gäller mellan termer av olika dignitet. En redovisning av denna problematik kan man
hitta hos D'Arcy Thompson:
We are taught by elementary mathematics –and by Archimedes himself– that in similar
figures the surface increases as the square, and the volume as the cube, of the linear
dimensions. […] we mat write the general equations in the form
[S ∝L 2, S=KL2];[VL3,V=K’L3]
or
V/S ∝ L or V/S = (k/k’)L = KL
where k and k’ are ‘factors of proportion […]. 15

När man försöker beskriva en plastisk företeelse med hjälp av en kvantitativ analogi som i
D'Arcy Thompsons exempel ovan, förutsätter man att två inkongruenta termer i viss grad är
proportionella. Graden av proportionalitet brukar inte vara uppenbar, men man förutsätter att
den finns och att den kan uttryckas med hjälp av ett konstant k. Det är av vikt att understryka
att vi här talar om en proportionalitet som förutsätts a priori, oberoende av någon empirisk
undersökning. För D'Arcy Thompson innebär införandet av konstanten k ingenting speciellt.
Han tänker sig problemet ur en pragmatisk vinkel och införandet av aritmetiska konstanter är
helt naturligt för honom. Men när de objekt på vilka proportionsrelationen tillämpas är plastiska, framträder bakom den här aritmetiska konstanten ett mycket intressant problem, nämligen problemet att omvandla en ohanterlig situation till en hanterlig, ett problem av den största
metodologiska vikt. Genom att reducera inkongruensen mellan termerna reducerar man samtidigt plasticiteten och gör den hanterbar i eukleidiska dimensioner. Denna proportionskonstant k kan beskrivas som den faktor som skapar den nödvändiga kongruensen för
”sträckningen eller komprimeringen”. Det här är den punkt som varken Galileo eller D'Arcy
Thompson uppmärksammade. Det värdefulla i deras insats var att de vågade behandla levande varelser som vanliga ting och att de tillämpade likformighetskriterier på plastiska företeelser. Begränsningen i deras slutsatser var att de inte förstod att även om metoden är densamma för levande och icke-levande objekt, kan inte slutsatserna vara desamma. Proportionsrelationer är kända ända från matematikens begynnelse. Det viktigaste i Galileos slutledningsmetod -utvecklad och förbättrad av D'Arcy Thompson- var valet av de objekt på vilka
metoden tillämpades.

15 D’Arcy Thompson, 1966. Sid. 15. Han tänker sig ”V” för volym, ”S” för yta och ”L” för längd.
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Den kvantitativa tillväxtanalogin vidareutvecklas
Det var, som sagt, ett vetenskapligt genombrott D'Arcy Thompsons tillämpning av likformighetsläran på morfologiska studier av levande varelser. Men han gick inte längre än till en allmän framställning av problematiken. Betydelsen hos den proportionskonstant k som han införde, har att göra med den kvantitativa analogins interna struktur och inte med tillväxtproblematiken i sig. Analogiska slutledningar kan erbjuda den kvantitativa utgångspunkten för
det plastiska tänkandet men på logiska grunder. Ytterligare ett steg framåt skulle det vara om
man upptäckte ”naturliga” konstanter, dvs. konstanter som är direkt relaterade till de specifika termer som ingår i analogin, i detta fall en konstant som gäller för tillväxttakten mellan
två specifika individer. En sådan konstant skulle bidra till att neutralisera en svårare form av
inkongruens, den som har att göra med termernas storlek. Utvecklingen av nya metoder för
att förstå tillväxtproblematiken fortsatte i Julian S. Huxley verk. Hans utgångspunkt var
D'Arcy Thompsons verk, framför allt hans tillämpning av proportioner och kvantitativa analogier på komparativa studier.
The problem of differential growth is a fundamental one for biology, since, as D'Arcy
Thompson especially has stressed 1917., all organics forms, save the simplest such as the
spherical or the amoeboid, are the results of differential growth, -whether general growth
which is quantitatively different in the three planes of space, or growth localized at
certain circumscribed spots. 16

Huxley var intresserad av att förbättra den kvantitativa metoden för att beskriva tillväxtprocessen:
My own mathematics are regrettably deficient, but I was able to obtain a simple formula
which appears at any rate a first approximation to a general law for differential growth.
Among many morphologists and systematists there appears still to linger a distrust of the
application of even such elementary mathematics to biological problems. The usual
criticism is that the formulae may have a certain convenience, but can tell us nothing new,
and nothing worth knowing of the biology of the phenomenon. This appears to me to be
very ill founded. In the first place, to have a quantitative expression in place of a vague
idea of a general tendency is not merely a mild convenience. 17

Huxleys formel för komparativa tillväxtstudier presenteras på följande sätt:
In typical cases, if x be the magnitude of the animal as measured by some standard linear
measurement, or by its weight minus the weight of the organ. and y be the magnitude of
the differentially- growing organ, then the relation between them is
y=bxk
were b and k are constants. The constant b is here of no particular biological significance,
since it merely denotes the value of y when x=1 -i.e. the fraction of x which y occupies
when x equals unity. We may call it the fractional coefficient. But the value of k has an
important meaning. It implies that, for the range over which the formula holds the ratio of
the relative growth-rate of the organ to the relative growth-rate of the body remains
constant, the ratio itself being denoted by the value of k. 18

16 J. S. Huxley. Problems of Relative Growth, 1932. Sid. 1.
17 J. S. Huxley, 1932. Sid. 2.
18 J. S. Huxley, 1932. Sid. 4.
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I Huxleys formel är b den proportionskonstant som studerades i föregående avsnitt. Som
Huxley klart uttrycker det, är konstantens funktion att skapa kongruens mellan de jämförda
termerna. Men Huxley inför en annan konstant som han kallar för k och som presenteras som
en fraktalexponent för x.
Låt oss närmare granska Huxleys resonemang. a. Han tänker sig med D'Arcy Thompson att
kvantitativa analogier är rätta sättet att jämföra olika tillväxttakter. Han vill jämföra en
levande varelses tillväxttakt med tillväxttakten hos en av dess beståndsdelar eller komponenter. Vidare förstår han att sådana slutledningar bör innehålla någon referens till de jämförda
objektens specifika tillväxttakter. För att göra det förutsätter han att y:s tillväxttakt låt oss
säga ett djurs hela kropp, är lika med tillväxttakten hos ett av detta djurs organ x, upphöjd till
k och multiplicerad med b. Detta leder i sin tur till en ny teknik för att bemästra inkongruensen mellan de jämförda termerna. Ett annat viktigt namn inom den moderna allometrin,
Stephen Jay Gould, presenterar den nya tekniken på följande sätt:
The use of these criteria for allometry and isometry requires that the dimensions of x and
y be the same. If on the other hand, y is a surface and x a length, then a=2 represents
isometry. If Y is a length and x a volume, thenα=1/3 indicates isometry. 19

Huxley har tillgodogjort sig D'Arcy Thompsons teknik för att neutralisera inkongruens i dignitet samt lyckats utveckla en teknik för att neutralisera inkongruens i storlek. Men även om
Huxley tycks ha kraftigt utvecklat den kvantitativa analogin är den filosofiska bakgrunden
fortfarande densamma. På samma sätt som för den tidigare forskningen är den kvantitativa
analogin ett medel som används enbart för resultatens skull.

Kvantitativa analogier som slutledningsform
Hos D'Arcy Thompson påträffar man begreppen ”ratio” och ”proportion” som centrala begrepp i den metod som han föreslår för en utveckling av den jämförande biologin. Huxley
vidareutvecklar det hela så att den enkla analogin kan tolkas som en specifik ”law for differential growth.” 20 Utvecklingen har lett till att den kvantitativa analogin har förlorat sin ursprungliga karaktär av en enkel relation mellan kvantiteter och omvandlats till en form av
induktiv slutledning. Den här utvecklingen har lanserat användning av kvantitativa analogier
mellan termer som är ontologiskt inkongruenta. Konsekvensen har blivit en mycket friare
behandling av den plastiska ontologin, som i litteraturen kan spåras som en rekommendation
att inte bry sig om den ontologiska inkongruensen mellan termerna i en kvantitativ analogi.
En av de mest aktiva personer i den forskningsgren som idag går under namnet ”allometri”
är W. A. Calder III:
It turns out that the various scalings are described quite well by the allometric equation:
y=aMb
where y is any physiological, morphological, or ecological variable that appears to be correlated with size, in most cases body mass (M) in kg, or m in grams [...]. The exponent b
is called the scaling factor because it describes the effect of change or difference in body
sizes. [...]. The coefficient a can be thought of as incorporating all the dimensions
necessary for dimensional consistency in the equation – but since in most cases b is a
decimal fraction, this will be a bit absurd. Equations based simply on observations
(empirical equations) are exempted from the dimensional consistency requirement since
19 S. J:Gould, 1965. Sid. 594. Hans referensekvation är y=bxα .
20 J. S. Huxley, 1932. Sid. 2.

125

they do not express equivalence but merely describe an observed correlation between two
quantities. 21

Eftersom den allometriska forskningen använder sig av ett dimensionsbegrepp som inte skiljer mellan dignitet och storlek, är vår uppgift att närmare försöka granska de olika kategoriernas status. Avgörande för en framgångsrik granskning är att kontrollera om slutledningen
jämför ett ting med dess beståndsdelar eller komponenter i jämförelse av storlek., eller om
slutledningen i stället jämför abstrakta mått, som skiljer sig från varandra trots att de inte kan
underordnas varandra dvs. jämförelse i dignitet.
Vissa kategoriers ställning kräver en närmare granskning, t.ex. kategorier som ”massa”
och ”tid”. Denna granskning tycks stödja följande tolkning: jämförelse mellan rumsliga kategorier och massa kan ses som jämförelse av dignitet. Man förutsätter att en kropps volym är
proportionell mot dess massa, och därför blir det naturligt att jämföra längden och ytan med
massan. Ekvation (1) blir på detta sätt ekvation (2):
(1) L=kL3 ∝ (2) M=kL3
Besläktade med dessa verkar de analogier vara, som bygger på rumsliga kategorier som storlek, tid och livslängd. Livslängden kan aldrig uppfattas som en beståndsdel eller komponent
av de rumsliga kategorierna, eller tvärtom.
En typisk relation i storlek mellan termer är den som av Huxley kallas ”relativ tillväxt”,
eftersom denna analogi jämför förändringar hos en kropp med förändringar hos en av dess
beståndsdelar. Man utgår ifrån en jämförelse av två kategorier av samma dignitet, t ex längden hos den ena och hos den andra. Inkongruensen kommer in genom deras olika tillväxttakt.
Mindre klara är analogier som avviker från en sträng uppfattning av rörelsebegreppet, analogier som jämför termer som implicerar ett vagare förändringsbegrepp, som t ex ”reproduktion”. I detta fall skulle man kunna säga att en analogi mellan kroppens massa i storlek och
den reproduktiva förmågan verkar vara en jämförelse mellan kroppens storlek och dess beståndsdelar eller komponenter. Något liknande gäller för analogier som involverar andra specifika kategorier, som t ex ”ämnesomsättning”, ”förflyttning”, ”befolkningsstorlek” etc., för
att inte tala om ekologiska termer som t ex ”anpassningsstrategier”. Ju mer analogierna avviker från det stränga tillväxtbegreppet, desto svårare blir det att precisera innebörden av
dessa slutledningar. Dimensionsbegreppet uppfattat som termernas dignitet är, som vi närmare kommer att granska, fenomenologiska relationer, som inte kan tillskrivas ontologisk
giltighet. Därför är D'Arcy Thompsons proportionskonstant k en konstant som skapar kongruens. D'Arcy Thompsons lag tvingar fram koherens i världen, som den ter sig för oss.
Huxleys exponentkonstant å andra sidan, skapar ontologisk kongruens mellan termerna.
Den jämför tinget med sig självt och gör det möjligt att uppfatta relativa förändringar, även
om sådana förändringar är inkongruenta ur fenomenologisk synpunkt. Huxley beräknar konstanten på följande sätt:
(dx/dt=αxG);(dy/dt=βyG)
där α och β är specifika konstanter för kroppen respektive det jämförda organet, och G står
för de allmänna miljövillkoren samt åldern. Vidare gäller för Huxley att k= α/β.
Vi har sett att studium av tillväxtrörelsen och förfinande av tillväxtbegreppet har lett forskarna från en form av inkongruens till en annan och slutligen till en mer eller mindre tydlig
21 W. A. Calder III, 1984. Sid. 26-28.
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formulering av en mycket fri analogisk slutledningsform. Vad jag skulle vilja säga om den här
slutledningsformen får stöd av några ord av Mario Bunge om den vetenskapliga slutledningen:
Slutledningen är övergången från en propositionsmängd till en annan; den första kan uppfattas som mängden av premisser, den andra som mängden av slutsatser. Som andra mänskliga aktiviteter kan slutledningen vara framgångsrik eller misslyckad. Men till skillnad från
andra mänskliga aktiviteter kan slutledningen vara korrekt men ändå ofruktbar – som i fallet
”p, därför p”-, eller inkorrekt, men framgångsrik - som i de många fallen av hastiga men trovärdiga slutledningar eller i de fall där man använder analogier i vetenskapliga sammanhang.
På samma sätt som korrekta slutsatser inte är bevis på korrekta slutledningsformer, gäller
också att formell korrekthet inte kan garantera ett arguments framgång: korrekthet och framgång är oberoende av varandra […]. Vi får leva med det faktum att det i all kulturell verksamhet förekommer och behövs både korrekta och inkorrekta slutledningsformer, och att det
även i de mest stringenta vetenskaper kan födas logiska oäktingar, som det skulle vara fel att
förneka men som inte heller kan legitimeras. 22
Analogiska slutledningar - både kvantitativa och kvalitativa analogier bör uppfattas som
normgivande. När det gäller den kvantitativa analogin, kan det normativa draget identifieras
med konstanternas roll. Införandet av en konstant i en relation mellan kvantitativa termer är
alltid en form av ingrepp utifrån.

Tre lagar för plastisk förändring
Följande rörelselagar formuleras av mig som preliminära formuleringar, och baseras på det
ovan sagda. De här lagarna är statiska till sin natur, i den bemärkelsen att de behandlar rörelsen efter dess konsekvenser på tingets olika mått. Sammanfattningsvis kan man säga att den
levande vävnadens tillväxt är den relation som råder mellan två mått hos ett objekt A, när
dessa mått presenteras som: inkongruenta i dignitet, inkongruenta i storlek, eller inkongruenta
både i dignitet och i storlek. Vidare gäller att det ur metodologisk synpunkt alltid finns två
mått i en tillväxtrelation. Den ena kallas referensen, den andra kallas det analogiska. Lag I
och lag II har en mera definitionsmässig karaktär, medan lag III är en empirisk lag.
Lag I, proportionalitetslagen. Ett objekt A, vilkets tillväxt studeras i dignitetsordning, expanderar ett mått yn (det analogiska) i proportion till ett konstant k gånger ett referensmått xm.
Konstanten k räknas som kvoten mellan de involverade måtten.
Lag II, den empiriska lagen. Ett objekt A vilkets tillväxt studeras i storleksordning, expanderar ett mått y, det analogiska,. i proportion till referens-måttet x upphöjd till ett konstant d
som räknas som kvoten av de respektive måttens logaritmer (L):
d = Ln y/Ln x
Lag III, Huxleys Lag. Ett objekt A växer både i storlek - och i dignitetsordning, och expanderar därför samtidigt enligt Lag I och Lag II.

Form och plasticitet
Vi kan nu försöka föreställa oss Galileos ursprungliga problem och fråga oss hur en levande
varelses form är relaterad till förändringar i dignitet och storlek. När man studerar ett objekts
form, kan man inte undvika topologiska funderingar. Topologin är en gren av geometrin, som
utvecklades först av Descartes och Euler och som inte var tillgänglig för Galileo. Topologin
är idag den vetenskap som många vetenskapsmän hoppas på, när det gäller att lösa gåtan om
22 Mario Bunge, 1973. Sid. 860. Min översättning från spanskan.
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de levande formerna. Medan geometrin ägnar sig åt studiet av storheter, längd, vinkel, yta
etc., studerar topologin (grekiska topos = plats) sådana kvalitativa egenskaper hos objektet
som är oberoende av varje förändring i objektets form. Viktiga begrepp är t ex : ”insida”,
”utsida”, ”gränser”, ”grannskap”, ”deformation”, ”transformation”, ”sammanhang”, etc.
Topologin gör ingen skillnad mellan objekt som enbart skiljer sig åt i fråga om storlek. Två
sfärer t ex är topologiskt ekvivalenta, även om deras storlek inte är det. Men storleksrelationer
är av största betydelse för studierna av de levande varelsernas form. Detta har redan bevisats
av Galileo, i hans klassiska studier om relationen mellan benens form och storlek. Man kan
därför bara konstatera att storleksrelationer utifrån topologiska kriterier i princip verkar ha
föga att göra med studiet av de levande varelsernas form. Uppenbarligen finns inom topologin
en uppfattning av ”storlek” som skiljer sig från den vi hittills har tillämpat. Topologins storleksbegrepp är inte anpassad till plastiska studier där man behandlar situationer i vilka studieobjektet kan befinna sig i olika dimensioner. Kan vi då precisera vårt storleksbegrepp? Värt
att understryka är att vi har talat om kongruens mellan objekt av jämförbar storlek. Vad vi har
menat är att två objekt A och B har jämförbar storlek om det är så att B inte kan ”försvinna” i
en jämförelse med A:s beståndsdelar (komponenter) eller tvärtom. Men det finns åtminstone
tre andra uppfattningar av storleksrelationer som förekommer i den specialiserade litteraturen.
Givna två beståndsdelar (komponenter) m, n av A kan man mäta m:s relativa storlek i förhållande till n. Men också avståndet mellan m och n. Slutligen även vinkeln mellan m och n i
förhållande till en viss referensaxel.
De här tre storleksrelationerna hos ett ting verkar ha en direkt relation till tingets form, och
detta ska jag försöka visa med exempel. För att illustrera det första fallet kan vi tänka på ett
djur A, vars huvud är större än kroppen och på ett annat djur B, vars kropp är större än huvudet. De här två djuren kan inte sägas ha samma form. Det andra fallet kan illustreras med ett
djur A, vars huvud sitter mycket långt från kroppen (ett djur med lång hals) och ett djur B
med mycket kort hals. De här djuren kan inte heller sägas ha samma form. Det tredje fallet
kan illustreras med ett djur A, som har huvudet i 90 graders vinkel mot kroppen, och ett annat
djur B, som har huvudet i 45 graders vinkel mot kroppen. Här kan man inte heller tala om djur
av samma form.
Vad vi har kommit fram till kan sammanfattas på så sätt att storleksrelationer tycks ha inverkan på formen när de påverkar tingets inre struktur men inte när de påverkar tingets totala
storlek. Topologin sysslar med tingets storlek. Med hjälp av exempel kan visas att totala storleksförändringar hos ett djur A – t ex ökningar i längd, volym eller massa – inte har någon
inverkan på djurets form om alla djurets beståndsdelar växer lika mycket. Om så inte är fallet,
har storleksförändringarna en direkt inverkan på formen. Det är m.a.o. inte den ”totala tillväxten” som påverkar en levande varelses form, utan den ”relativa tillväxten”.
Av de tre angivna storleksförhållandena som gäller tingets inre struktur är det tredje det
som tycks vara det mest intressanta. En ”vinkel” uttrycker ju kvoten mellan två längder och
därmed också en proportionsrelation. Betydelsen av ett tings vinkelförhållande har redan konstateras av W K Clifford:
From all this we are led to conclude that shape is a matter of angles, and that identity of
shape depends on equality of angle. We dealt with the size of a body by considering a
simple case of it, viz. length or distance, and by measuring a sufficient number of lengths
in different directions could find out all that is to be known about the size of a body. It is,
indeed, also true that a knowledge of all the lengths which can be measured in a body
would carry with it a knowledge of its shape; but still length is not itself an element of
shape. That which does the same for us in regard to shape that length does with regard to
size, is angle. In other words, just as we say that two bodies are of the same size if to any
line that can be drawn in the one there corresponds an exactly equal line in the other, so
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we say that two bodies are of the same shape, if to every angle that can be drawn on one of them
there corresponds an exactly equal angle on the other. 23

Eftersom livet är förändring (rörelse) och denna rörelse inte kan skiljas från den process vi
kallar ”tillväxt”, bör studiet av formen utgå från en analys av formen utifrån tillväxten uppfattad som ”relativ tillväxt”. Som en konsekvens av det sagda kan vi koppla ihop dimensionella relationer i företeelsernas dignitet med det hos ett objekt som för oss är fenomenologiskt. Å andra sidan är ett föremåls ontologiska form oskiljbar från studiet av beståndsdelarnas relativa storlek.

Världen är skiktad i storleksordningar
Efter allometrins resultat kan vi försöka göra en sammanfattning av dess lärdomar. Låt oss
försöka precisera vad den plastiska identitetsförändringen är, och vad kan det plastiska orsaksbegreppet tillföra den moderna vetenskapsteorien. Kan den plastiska identitetsförändringen förklara skillnaderna mellan levande och icke-levande företeelser?
Låt oss föreställa oss ett vanligt fyrkantigt bord med fyra ben. Låt oss därefter föreställa
oss ett av bordets fyra ben. Om vi kallar den första föreställningen för källföreställning A och
den andra för målföreställning B, har vi separerat föreställning B ur föreställning A. Först har
föreställning B varit en beståndsdel av A. Låt oss nu återigen utgå från föreställning A av ett
fyrkantigt bord med fyra ben. Låt oss utifrån den försöka skapa en ny målföreställning C av
en grupp av bordets atomer. Kan vi som förut säga att målföreställningen C är en av A:s beståndsdelar? Vi bör notera att medan övergången från A till B innebär någon form av separation av B från A, innebär övergången mellan A och C i stället någon form av substitution av
A för C. Jag uppfattar föreställning B som en eller några av A:s beståndsdelar, medan föreställning C kan beskrivas som en föreställning av en eller några av A:s komponenter även om
orden enligt vår vardagliga uppfattning har samma innebörd.. Om vi reflekterar en stund över
de två övergångsformerna, kan vi konstatera att föreställning A och B tillsammans bildar ett
pussel. I detta pussel kan B uppfattas som en pusselbit i A. Föreställning B är en viktig del av
det ting vi kallar ”bord”, och som sådan kan denna föreställning inte undgå att direkt eller
indirekt implicera B. Med andra ord, kan föreställningen av tinget A mycket väl ”härledas”
från föreställningen av B och tvärtom. Man kan säga att A och B är avhängiga av varandra. Å
andra sidan, för att vi ska veta att C är en föreställning av just A:s atomer, måste någon tredje
föreställning vara inkopplad i processen. Det finns ingenting i föreställningen av objektet
”atom” som på något sätt kan implicera föreställningen av objektet ”bord”. Jag betraktar
därför inte övergången mellan A och C som av samma sort som övergången mellan A och B.
A och C är för mig oavhängiga representationer.
Skulle situationen vara annorlunda om det föreställda objektet vore levande? Så verkar
vara fallet. Låt oss kalla den föreställning av ett träd för A. Som föreställning B kan vi tänka
oss en av trädets grenar. Vi förstår omedelbart att föreställningen av en gren alltid kommer att
leda oss till föreställningen av det hela trädet och tvärtom. Som föreställning C kan vi välja en
grupp av trädets celler. Vi kan nu återigen ställa oss frågan: Kan föreställningen av C uppfattas som en beståndsdel eller som en komponent av föreställningen av A? Situationen är nu
helt annorlunda, eftersom varje cell bär på en informationsbank som refererar till cellens art
och släkte men också till den enskilda individen som sådan. Skillnaden mellan föreställningar
skapade efter separation och föreställningar skapade efter substitution kan inte lika lätt preciseras när föreställningens objekt är en levande företeelse.

23 W. K. Clifford, 1955. Sid. 60.
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En levande företeelse kan ”föreställas” på samma sätt som Mandelbrot skapar fraktaler
dvs. genom en teknik liknande den som vi beskrev ovan, som zoomingen av en figur in och
ut. Men i detta fall ska zoomingen ske ”ontologiskt”. Det reflekterade subjektet ska transporteras till en annan storleksnivå. Denna teknik som Mandelbrot kallar skalning motsvarar vad
vi har kallat övergång mellan föreställningar efter substitution. Skillnaden är att i ontologiska
termer måste den här zoomingen ske i storleksordningen. Det reflekterande subjektet måste
flytta till Gullivers universum. Vanligtvis gör ljuset den resan för subjektet. Den mängd information man får genom att se på ett bord som helhet är inte densamma som man får genom
att se på det genom ett mikroskop. Ju närmare man kommer, desto rikare blir detaljerna i
tinget. Priset är att det ting vi betraktar inte längre är detsamma. Men här är det fortfarande en
resa i digniteten inte i storleken.
De tidigare studerade skillnaderna hos föreställningsövergångar i dignitet och i storlek
ledde oss till skillnader mellan fenomenologiska och ontologiska förändringar (rörelser). Jag
menar att medan plasticiteten hos levande företeelser gäller ontologiskt, gäller plasticiteten
hos icke-levande företeelser enbart fenomenologiskt. Fenomenologiskt här betyder inte att
förändringarna är skenbara. Förändringen (rörelsen) äger faktiskt rum, men mellan dignitetsdimensionerna och inte i en och samma dignitet. I vardagen använder vi begreppet dimension
när vi refererar till ett tings ”storlek”, men också när vi refererar till ett tings geometriska
”dignitet”. Variationer i storlek orsakar inte variationer i dignitet. Övergången från en föreställning av ett bord till en föreställning av bordets atomer implicerar inte att man har gått från
en föreställning av högre till en av lägre dignitet utan övergången har skett i storleksordningen. På motsvarande sätt att en planföreställning av ett bord inte är ”mindre” än själva
bordet. Här har förändringar skett i digniteten och inte i storleksordningen. Därför är det viktigt att skilja dimensionsövergångar som sker efter storlek från sådana som sker efter dignitet.
Icke-levande företeelser kan uppfattas som plastiska om dimensioner tolkas som digniteter.
En icke-levande företeelse är då dignitetsplastiskt.
De levande företeelsernas plasticitet beror i stället på dimensionsförändringar i storlek,
dvs. förändringen (rörelsen) sker i en och samma dimension men i djupet. Vi kan tänka oss ett
slags bevis för att icke-levande företeelser inte kan vara ontologiskt plastiska. Vi påstår att om
så vore fallet, skulle Zenons rörelseparadoxer också vara ontologiskt giltiga.
Fenomenologisk plasticitet är vi vana vid genom vår användning av moderna tekniska
hjälpmedel. När vi använder ett mikroskop gör ljuset resan ”åt oss” mellan storleksdimensionerna. Våra ögon omvandlar en resa i storleksordning till en föreställning i dignitetsordning:
vi ser en ”bild” av det som ljuset ”upplever”. Ljusvågorna, liksom många andra fenomen, kan
användas som förmedlare därför dess natur sträcker sig över flera storleksdimensioner. Av
den anledningen kan ljuset betraktas vara en sortens storleksfraktal. Vad vi vill understryka är
den avgörande skillnad som råder mellan att t. ex. se en vattendroppe genom ett mikroskop
och att flytta oss själva till en vattendroppes storleksnivå. När vi talar om plastisk förändringsform, bör vi kunna skilja mellan att förnimma ett objekt på olika zoomingsnivåer med hjälp
av teknologi som ökar vår perceptionsförmåga och att flytta själva objektet mellan olika storleksnivåer.
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With the aim to reconsider lifestyle values in relation to economic rationality in
small tourism and hospitality businesses, we focus on the “commercial home” as a
site where boundaries between personal and commercial values are constantly
performed in practice. Through an interactionist analysis of the narrative of a
B&B and gallery owner, we illustrate the emergence of intimacy as a commercial
value in the hospitality industry. We analyse the formation of values as a dynamic
social process where a traditional market ethos is both rejected and reformulated.
We argue that by focusing on the co-creation of value in interactions between
producers and consumers, new possibilities to analyse service economy dynamics
become visible.
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Rural Lifestyle Entrepreneurs
0B

In a society where services have an increasingly important economic impact, the relationship
between economic and social exchange is often close. Sometimes there is no distinct boundary between them. Service interactions are transformed into experience products and a form
of commercial friendship emerges (Lashley & Morrison, 2003; Price & Arnould, 1999). Consequently, boundaries between private/public and non-commercial/commercial will become a
subject for negotiation (see Hochschild, 2003; Seligman, 1998; Sennett, 1993). One area that
highlights how a growing service economy, or more specifically an experience economy,
reorders these boundaries is businesses in the rural tourism and hospitality sector. This sector
features small firms that often combine the service of accommodation with experience offerings such as horse-riding, nature experiences, stone-oven baking and painting courses. Many
of the operators of these firms can be called lifestyle entrepreneurs, striving for a correspondence between their own lifestyle values and those of their guests (Andersson Cederholm &
Hultman, forthcoming; Ateljevic & Doorne, 2000). When the correspondence of lifestyle values is the basis for the enterprise, economic activity becomes situated in the intersection
between intimate and commercial life spheres. Guests stay and have meals close to their hosts
and socialize with them, and physical proximity may become associated with emotional intimacy.
Research on lifestyle entrepreneurship in the rural hospitality sector has shown how qualities such as more family time and the attraction of specific localities are crucial motivating
factors (Andersson et al., 2002; Ateljevic & Doorne, 2000; Getz et al., 2004; Getz & Carlsen,
2000, 2005; Shaw & Williams, 1987). These businesses are framed by a wider social and
cultural context articulated as a discourse of ”the good rural life” and ”a living countryside”,
indicating values of social embeddedness and sustainability. Quality of life and locality are
thus important aspects of lifestyle entrepreneurship (Marcketti et al., 2006) and business success may be defined in ways that do not correspond with growth-oriented economic measurements (Reijonen, 2008). Practices commonly associated with economic rationality – such
as strategic work to gain competitive advantages – are often explicitly rejected (Ateljevic &
Doorne, 2000; Di Domenico, 2005; Helgadóttir & Sigurdardóttir, 2008). However, the rejection of economic rationality and a traditional market ethos carries within itself a new set of
attitudes towards the market. To understand these attitudes, lifestyle entrepreneurship must be
related to the formation of a hospitality discourse where social relations, affect and experiences come together as commercial offerings.

Hospitality discourse formation
In rural lifestyle entrepreneurship where traditional conceptualizations of economic growth
and the market are dismissed, lifestyle values are marketed as touristic values, i.e. as commercial propositions aimed at predominantly urban consumers. This means that personal values
are translated into economic values. The physical site of business for these entrepreneurs is
often the home (see Di Domenico & Lynch, 2007). The home of the host is transformed into a
“commercial home” (Lynch & MacWhannell, 2000), and this commercial home becomes the
site where boundaries between personal and commercial values are launched into a process of
ordering, disordering and reordering. The hosts are not merely providing accommodation,
activities and service in the traditional sense, but also the framework for guests to socialize
with each other and/or with their hosts. In some cases, socializing is developed into specific
business concepts offering guests recreational and self-developing social interactions as part
of the experience package. It is here we can begin to trace the genealogy of commercial
friendship in current hospitality contexts.
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Commercial friendship is a term used by Lashley & Morrison (2003) to describe sociable
relations between hospitality producers and guests. The authors see such relations as a result
of explicit strategic considerations on part of the producer in an instrumental manner. We
want to look at the concept from another perspective and see strategic practices as emerging
from the negotiations of boundaries between personal and commercial values, rather than preceding the host/guest relation. It follows that strategy in lifestyle contexts will not mean the
same thing as strategy in typical business contexts. We argue that not only attitudes towards
the market but also the notion of strategy as it relates to lifestyle entrepreneurship must be
understood in relation to the formation of a hospitality ethos. We will in other words have to
understand strategy in relation to affect. To enable such an understanding we use insights
from management literature on the interface between businesses and experiences. But this
research can be reconceptualised. Management perspectives usually interpret social interactions as either a medium for an individual experience, or as an added-value dimension contributing to a good atmosphere (see Bitner, 1992; Heide & Grönhaug, 2006). The understanding of socializing as merely a by-product of economic exchange is an expression of a
general tendency in management research, as well as in popular discourse, to over-emphasise
the individual dimension of experience values by regarding them as solely subjective. It is
also an expression of a lack of analytical tools in this literature to study economic exchange as
a social process; there is often an over-emphasis on the economic aspects of economic
exchange. There is a lack of research discussing how these underlying social and emotional
values are understood and transformed – in situated social interactions – to values possible to
calculate on a market (but see Callon & Muniesa, 2005). A focus on social interaction calls
for closer scrutiny of boundaries between production and consumption.

Hospitality value creation
In management and service marketing literature, the traditional dichotomy between consumer
and producer has been called into question through the notion of value co-creation (Prahalad
& Ramaswamy, 2004; Vargo & Lusch, 2004). What the term conveys is that value is not created by the design and construction of a product. A product is rather a proposition of potential
value aimed at potential consumers, and the value cannot be realized without the consumer. It
is not enough that consumers go through with the commercial transaction for value to be
realized. Use-in-action of the product by consumers is necessary in order for value to be realized. Value co-creation thus denotes a focus on performativity. There are four specific points
stressed in value co-creation literature as critical for producer-consumer interactions that we
find relevant for an analysis of meetings between producers and consumers in the context of
commercial intimacy: (1) Regardless of type and scale of service business, intensified interaction between producer and consumer is becoming increasingly more important in the marketing of service proposals (Prahalad & Ramaswamy, 2004:7); (2) Intimacy is a vehicle for
the differentiation between lifestyle entrepreneurs and what is regarded among lifestyle entrepreneurs as more instrumentally oriented commercial firms. Intimacy can then be viewed as a
means for the singularization of service proposals (Callon et al., 2002); (3) Communication
between producer and consumer framed by trustful interaction and perceived authenticity is
critical for business performance and ethics (Alexander & Nicholls, 2006); (4) In various
ways economic transactions are becoming increasingly intertwined with social interaction and
the emergence of social communities (Callon, 2007), something which points at the need to
situate and investigate this economic/social nexus in a range of different service contexts.
What is often neglected in research on value creation, are analyses of the social and normative construction of what are commonly presumed to be subjective experience values, and
how these are constructed in an interactive process between customers, producers and society

133

(Granovetter, 1985; Steiner, 2009; Zafirovski, 2000). By situating our discussion of value
creation in the intersection between economic and intimate life spheres, we will discuss markets as social constructions. However, to frame the analysis with the help of service marketing
arguments is not enough to explain how markets are socially constructed and how social intimacy emerges as a commercial value. Value in service management and service marketing
literature typically denotes economic value, and value creation processes are understood as
business strategies where value equals economic value. Value is often regarded as a genuinely
unproblematic variable. To go beyond this understanding of value in order to find tools for the
analysis of value and value creation as social processes and to contextualize value creation,
we turn to Georg Simmel’s The Philosophy of Money (1900/2004). This classic in economic
sociology shows how the construction of economic and non-economic values is a relational
process. This allows us to focus upon the process where values are performed in producer/consumer interaction. We use the concept of performativity as the continuous becoming-in-action of value (see Baerenholdt et al., 2004; Edensor, 2001; Perkins & Thorns, 2001).
We draw upon Simmel´s relational notion of value, where economic value is one category
among others, for example aesthetic, moral and cultural values (Simmel, 1900/2004, Cantó
Milà, 2005). Economic value is, according to Simmel, the category most objectified, manifested in practices of monetary exchange. The notion of distance is central in Simmel´s analysis and a crucial aspect of value realization. When distance is introduced between a subject
and an object, desire emerges and later develops into the concept of value. Distance places the
object in relation to other objects (Simmel, 1900/2004: 59) paving the way for strategies of
singularization of products (Callon et al., 2002) on a socially constructed market.

Situated boundary work
To operationalize the analysis of the dynamics of value construction – to see how distance is
enacted in a situated context – we use the concept of boundary work (see Allen, 2001; Gieryn,
1983; Goode and Greatbatch, 2005; Nippert-Eng, 1996; Zelizer, 2005; Åkerström, 2002).
This refers to ordering practices which create, maintain, and recreate cultural and/or cognitive
categories, in our case categories related to space, social relations and value. We highlight the
border between what are considered economic and non-economic spheres – more specifically
personal values on one hand, and collective values possible to transform into commercial values on the other – and discuss how this border is moved and transgressed in lifestyle entrepreneurship. What we do, in other words, is to understand the narratives and performativity of
lifestyle entrepreneurship as instances of boundary work where value is co-created through
the reordering of the border between production and consumption in practice.
The relationship between hosts and guests in the small-scale tourism and hospitality sector
features emotions such as joy, disappointment, irritation and shame. Emotions in this context
is partly related to the notion of emotional labour, a concept introduced by Hochschild (1983,
2003) who studied the emotional work in service labour where the service provider – often a
woman – is expected to evoke positive emotional responses in the customer. The concept is
used in studies of service interactions with a clear asymmetrical power relationship with no or
little mutual emotional response, where the service provider gives (or sells), and the customer
takes (or consumes). However, this differs from the case of small-scale tourism and hospitality firms, where the business often builds upon lifestyle motifs. Lifestyle businesses do not
show the same asymmetrical relationship between provider and guest as for instance the airstewardess and the passengers (Hochschild, 1983), and the expectations on professional roles
are not scripted. To the lifestyle entrepreneur, emotions evoked by interactions with customers facilitate the commoditization of personal lifestyle values, since a sense of togetherness is
not only a social value but also an emerging commercial value. This means that the emotional
labour of lifestyle entrepreneurs should be understood in relation to a cultural and economic
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context where rural life connotes “the good life” through the potential for social embeddedness, which is a value with great power of attraction on a tourism market. Additionally, one
important condition is a social discourse encouraging entrepreneurship and the development
of small enterprises (Berglund, 2007). The societal support for starting a business may
encourage new modes of self-development and identity construction through the potential of
making a living. This development then contributes to the formation of norms and ideals of
lifestyle entrepreneurship, and legitimizes the emergence of specific values that are attractive
on an experience market.

Co-creation of affect and intimacy – an empirical example
We will proceed to examine everyday practices and narratives of lifestyle entrepreneurship by
an analysis of how personal and commercial values are socially constructed. We will visit the
home of a lifestyle entrepreneur – Lisa – and focus upon how practices characterized by specific emotional qualities are performed. Warmth, trust, spontaneity, sometimes chaos, and
proximity are dimensions in the intimate experience – or even intimacy product – we will
discuss.
Lisa runs a B&B combined with an art gallery by the shore at the outskirts of a middle-sized
town in Scania. Lisa is in her fifties with grown-up children and grandchildren. She is
divorced since some years and lives by herself in a small and picturesque cottage. We have
chosen Lisa as a case study because her narrative and her business are ideal-typical – in the
Weberian meaning of the term – of a lifestyle entrepreneur in relation to approximately 20
other informants in rural tourism and hospitality businesses that we have interviewed 20062008. She gives primacy to values and qualities such as for example the small scale, control
over all aspects of the business, close contact and communication with guests, the affective
importance of the specific locality, intimate knowledge of surrounding areas, and a focus on
issues of care-taking. We discuss this through the development of three themes: the timespace of commercial friendship, the in-between space of the private and the public, and the
value of intimacy.
The time-space of commercial friendship
The hospitality practices performed by Lisa give her a similar sense of satisfaction as that
experienced by her guests. Lisa mentions several examples of relationships with her guests
that appear as aspects of friendship: the joy of socializing, spontaneity, trust and rituals such
as sending Christmas cards.
Even though the hospitality performed in Lisa’s business is characterized by homeliness
and intimacy, it is still different from the practices of a private home. Inviting paying guests is
not like inviting friends or family. According to the stories told by Lisa, warmth and spontaneity should appear as unexpected surprises. This is illustrated through anecdotes on how Lisa
finds a sofa for the unexpected guest, or let the guest sleep in her own bed while she has to
find a bed in the basement. Warmth and instant familiarity are discernible as specific experience values, values that are socially constructed as experiences worth having. This is, however, only possible in explicit contrast to a “rational” and standardized service context common in market-driven, commercial hospitality firms. The friendship relations evolving seem
to be framed in a specific time-space, similar to what Price & Arnould in their analysis of
commercial friendships between hairstylists and their clients, describe as “compartmentalized” (1999:12). Their study showed how friendship relations among service provider and
client may emerge, but are often limited to the service context. Even though the clients and
hairdressers may develop an intimate relationship of mutual trust and self-disclosure in the
salon, meetings outside this context may be out of the question. The situated character of the
commercial friendship in the context of the hospitality industry is expressed through the non4B
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durable, or “possibly non-durable” character of the relationship. Lisa sometimes gets invitations from the guests to come and visit them in their home. She tells us that she might consider visits her guests, but while saying this she comments with a smile of self-reflexion
“…but then they may not recognize me”. Hence, commercial friendship in the hospitality
context seems to be situated in a place characterized by a tension between intimacy and distance. A certain amount of social distance is introduced by the temporal and spatial limitations of the service context (“you are not friends all the time”). Distance is also introduced by
how popular expectations of commercial hospitality as relatively standardized and anonymous
differ from hospitality practices in Lisa’s own commercial home, as the boundary work
ordering private and public spaces shows.
The in-between space of the private and the public
The complex nature of the commercial home providing intimacy as an experience value may
not only invoke trust, but insecurity and ambivalence as well. Physical, social and emotional
boundaries are ordered, transgressed and reordered. Lisa and her guests perform this boundary
work in everyday situations, sometimes articulated verbally, sometimes in a more corporeal
manner. For example, when Lisa takes her guest on a tour around the house, pointing out their
room and hers and encourages them to sit down and relax and have their meals in the atelier,
the fine lines between private and public space are performed. Another manner of boundary
work is through stories of the norm breakers. In Lisa´s narrative, two kinds of deviants
appear, representing opposed expectations of the commercial home: those that expect more
efficient and standardized services, and those who treat the place too much like their own
home. As a way of avoiding the former, Lisa prefers to have personal contact with potential
guests before they book rooms. She can then get a feeling for if they are the “wrong” kind of
customers and discourage them to come. She avoids the booking system Citybreak™ administered by the local tourist office. Here, guests can book themselves into registered accommodations on a web page. One important reason for not signing up with this system is the lack of
first-hand personal contact and thus the lost opportunity to vet visitors. At the other end of the
deviant spectrum are guests treating her place too much as their own home. She tells us about
the Austrian young men who undressed in the kitchen, the guests who ate grandmother´s cake
when they failed to realize that Lisa had set the table for her own private family party, or the
boys who without announcing brought girls to their rooms, causing embarrassment at the following breakfast. These examples become amusing anecdotes and were all regarded as harmless: “I sometimes become a mother to my guests”. In this way, stories of deviance become a
mediator in the boundary work to negotiate private and public spaces.
5B

The value of intimacy
When we asked Lisa what her guests appreciate most, she quickly mentions the locality, the
beautiful surroundings, popular attractions nearby easily found in tourist brochures and the
possibility for recreational activities such as walks and bicycle tours. It is the kind of attraction categories often described in marketing material, standardized and clearly framed as values for the tourist. However, except from this direct question and quick ready-made answer,
Lisa´s story is full of descriptions of other more intangible values, such as the atmosphere, the
spontaneous, the personal and the intimate. These values are simultaneously described as values for herself and values for the customers. While talking about these values, Lisa juxtaposes
the personal B&B with the standardized and efficient service of a Hilton hotel where the guest
knows what to expect, but will not experience the personal touch. Lisa emphasises the personal and intimate as a value many people search for. She thus recognizes its collective and
social importance, although she does not frame intimacy as a typical tourist value. A similar
example is the value of storytelling, where Lisa often takes the opportunity of telling her
6B
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guests the tales of her family heritage, how the family industry was founded 300 years ago,
how her grandfather built the cottage, and about the furniture and other characteristics of her
home. In this way, personal values become tourist values. She recognizes the potential of the
commercial value of storytelling since she describes it as belonging to her standard repertoire
for entertaining of her guests:
…then when the weather is bad we use to sit in the atelier, I serve coffee and… I have
always a lot of suggestion on what to do in the surroundings […] and they enjoy hearing
about the house and I always have some funny anecdotes about the house, because that is
what I think people appreciate with B&B, because when you stay at a hotel, Best Western or
Hilton or whatever, you have a nice cleaned room and everything, but you will not have that
contact with the local milieu […] many people like it because it is so old fashioned and
charming, and I tell them about my family´s history […]
- So you are a real local…?
-Yes [laughter] and I take advantage of that a little bit, with the tourists…

Even though this practice of storytelling has a clear value for guests, it is at the same time
related to Lisa’s own collection of experiences. This negotiation of values between boundaries of the subjective and the commercial illustrates value formation as a social process. Our
analysis also points at the importance of specific media, or consolidating catalysts, such as
marketing material and tourist brochures in the social construction of values in an emerging
hospitality discourse.

Hospitality strategies?
1B

Lisa’s narrative is structured by a clear dissociation from typical strategic, economic thinking
when she explains her motives for running a business. Associated with her B&B is an atelier
where she paints, sells art and gives painting courses to guests. She describes how she first
realized that she might make a living out of her hobby:
I have always painted because I enjoy it, and then, by coincidence, a relative of mine
came for a visit and said Oh, I want to buy that painting! How much does it cost? Cost?
How should I know? I give you 400. 400!? It is much too expensive, it is not possible. It
must be a lot cheaper! 200… No, I give you 400… and so it continued, and finally it
ended at 300. And then I went out to buy a notebook and I started to make a note whenever I sold a painting. So that was fun!

Lisa describes all her activities, not only her painting and the painting courses, as emerging by
coincidence. In her narrative, they evolve organically with one incident leading to another.
The “by coincidence” attitude is accompanied with her reluctance to start a business in the
first place. With a certain pride she says that someone else was actually responsible for taking
the initiative. One day, one of her daughters brought her to the tourist office to discuss her
business, and her other daughter helps her with marketing. She states that she is not a business
woman: “I am just the same old bohemian artist as before, I just try to make this work as
well… I have no claims on running a ‘good business’, I just do it by intuition”. When she tells
about her recent engagement in local tourism business networks and meetings, she speaks
about it with both delight (“I have never been to meetings in my entire life, it was so fun”)
and distance towards the institutionalized social obligations that come with professional economic relations (“I just do it [engage herself in networks] as long as it suits my life and
schedule”). The tales of creation characterized by a “by coincidence” attitude, as well as her
non-identification with the image of a professional and well-organized business woman,
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emerges as a way of rejecting the ideals and images of an instrumental market ethos. She acknowledges the need for marketing strategies and planning, but by handing over responsibility to others she can still retain the role of the non-typical business woman.
Everyday activities and encounters with guests follow the same ideal. Lisa tells several anecdotes of how she has to improvise to handle unforeseen situations such as guests arriving
late in the evening without a booking, and how she lets them sleep in her private room while
she has to find another place to sleep :”… and then there was this girl, she had been bicycling
for three days and she said ‘do you really not have any room for me?’... OK, then, I say, I will
sleep down in the basement”. She often stresses the importance of being flexible and creative
and having the ability to improvise, but the way she talks about this quality does not make it
appear as a necessary dimension of a professional role. Rather, flexibility and the ability to
improvise are expressed as her own personal traits and part of her general attitude to life. To
improvise and to handle things spontaneously emerge in her narrative as the ideal way of
being. Her anecdotes about being flexible are primarily about being hospitable, of providing
warmth and intimacy. By stressing the chaotic situations that arise, she stresses the importance of social relationships with her guests. The personal relationship becomes the primary
product, despite – or because – the lack of dimensions deemed critical in service business
discourse:
There was this wedding party […] a Swedish girl was about to marry a boy from Boston
and his whole lovely large American Jewish family would come… and I had made a buffet and served it in the atelier… and they were so pleased… and it rained and it rained,
like a tropical rain, and everything went alright until I suddenly saw… I didn´t believe my
eyes… how the water started to pour into the room, like a waterfall, there was a blockage
in the drainpipe and all the water just poured in…In that same moment I saw in the corner
of my other eye how someone had opened the door towards the sea… it was so
crowded… and the rain poured in and ‘sh-t, I have to do something!’. So I grabbed some
carpets because it was flowing on the floor and I threw towels on the windows and the
guests thought that was really funny… and I asked the guests afterwards how everything
had been and they said that ‘Oh, it was such a wonderful party’… ‘but didn´t you notice
all the rain coming in…?’ ‘Oh, no, it was so little, it was just fun’ [laughter].

The customers were pleased despite the pouring rain and a wet floor, and Lisa’s spontaneous
actions could in management terminology be interpreted as a service strategy to have satisfied
customers although the performed product was not what the customers originally expected.
The surprise value is greater than the original value proposal. This is only one part of the truth
though, since for Lisa entertaining guests is to a great extent about satisfying herself, and by
doing that, she constructs an identity as a lifestyle entrepreneur where the business acts as a
medium to gain personal experiences. Lisa rejects the typical market ethos by dissociating
herself and her performance from the images and discourses of a commercial and strategic
service business, and by emphasising the intrinsic values of the relationship with the guests.
However, she still recognizes the economic value of the “by coincidence” attitude by emphasising how pleased the guests are: parts of the narrative that features chaotic or unforeseen
situations and the subsequent need to improvise are followed by testimonials of satisfaction
among guests. This rejection of economic rationality – at the same time as value is created in
social interaction – thus makes sense as a strategic practice if viewed in the light of the formation of a hospitality ethos.

Concluding discussion
2B

Through an empirical example of life-style entrepreneurship, where we have used the narrative of B&B and gallery owner Lisa as our ideal-typical case, we have illuminated ways in
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which a market ethos is simultaneously rejected and embraced. Earlier studies of lifestyle
entrepreneurs have concluded that the market ethos is rejected in favour of personal values as
motivating factors for doing business – indeed, this is the very rationale behind the heading
lifestyle entrepreneurs. But by viewing lifestyle entrepreneurship in relation to boundaries
between production and consumption, in combination with a service marketing discourse on
value co-creation, we conclude that attitudes towards the market are not always straightforward. Through a “by coincidence” attitude and dissociation from the role of a typical rational
business manager, as well as through the emphasis on intrinsic values concerning relationships with guests, a commercially instrumental market ethos is rejected. However, the case
illustrates intimacy as an experience value emerging and being consolidated in the everyday
practices of a commercialized home in the hospitality industry. Hereby, the lifestyle entrepreneur performs a new and more complex type of market ethos. The emergence of new meanings, practices and ideals of a market and how market relations should be performed is highlighted through the formation of a hospitality ethos that includes intimacy as a critical value.
We have highlighted the similarities between producers and consumers to enable a discussion on the performativity of value co-creation. By discussing the time-space of commercial
friendship, we illustrated the constrained character of a commercial friendship, experienced
and narrated as sincere and even difficult to distinguish from non-commercial friendships but
not necessarily long term or recurring. One dimension in this type of friendship is the situated
trust developed between host and guest. We identified the in-between-space of the private and
the public as an ambivalent zone encouraging boundary work, where the fine lines between a
home and a “commercial home” are ordered and reordered. Tales of deviance are means of
definition in this boundary work. We then exemplified how the value of intimacy is negotiated
in relation to instrumental hospitality businesses. Finally, we speculated how these three
themes can be understood as a singularization strategy when seen in relation to the narrative
thread of dissociation from a traditional market ethos. The analysis highlights the delicate
balance between intimacy and distance, which we suggest is a condition for the transformation of intimacy into a commercial value.
Understood as a commercial actor who performs the ordering and reordering of boundaries
between production and consumption through the practice of value co-creation with customers, the lifestyle entrepreneur embodies the discourse of innovative service management and
marketing. As Lisa exemplifies, intimacy is used to differentiate lifestyle businesses from
other kinds of comparable economic activities; the interaction between producer and consumer is at the heart of the commercial offering; communication between producer and consumer framed by trust and perceived authenticity is central; and the economic transaction
between producer and consumer is inseparable from social interaction and the formation of
intimate social relations. Furthermore, intimacy indicates a perceived uniqueness in the relationship. This works towards the singularization of a service proposal in relation to other,
comparable service proposals, hereby making the singularized proposal attractive. Consequently, intimacy may be seen as a strategic asset in the formation of a hospitality ethos. The
formation of intimacy as a value points to the emergence of new meanings and practices in
service markets. However, intimacy as a strategic asset is not an a priori condition, but one
that emerges in a situated reality where intimacy as a value is socially constructed in a delicate tension between intimacy and distance. With this conclusion, the analysis opens up for
further investigations of the complexities of lifestyle entrepreneurship, value co-creation and
the reordering of boundaries between production and consumption, and the practices and
meanings of intimacy and friendship in a service economy.
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Natur och kultur i förening?
Verksamheten i hembygdsföreningar
Anna Eskilsson
Linköpings universitet
anna.eskilsson@liu.se
Idag har miljöfrågorna trängt in i politiken och i människors vardag. Samspelet
mellan människors kulturella beteende och dess konsekvenser för naturen diskuteras ständigt. När hembygdsrörelsen etablerades för omkring hundra år sedan,
fanns en tydlig inriktning mot att bevara såväl naturen som kulturen. Med utgångspunkt från hembygdsrörelsens historia diskuteras i denna artikel hur intresset för naturarvet träder fram i hembygdsföreningars verksamhet idag och om man
kan se en förändring över tid.
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Idag har miljöfrågorna trängt in i politiken och i människors vardag. Samspelet mellan människors kulturella beteende och dess konsekvenser för naturen diskuteras ständigt. När hembygdsrörelsen etablerades för omkring hundra år sedan, fanns en tydlig inriktning mot att bevara såväl naturen som kulturen. Industrins skadeverkningar för naturen var ett kärt samtalsämne för en av rörelsens stora ideologer Karl-Erik Forsslund. Hembygdsrörelsen och naturskyddsrörelsen var nära en sammanslagning. Rörelserna fick en gemensam tidskrift under
namnet Bygd och Natur från 1939.
Namnet på tidsskriften finns kvar, men annars är det mycket som har förändrats. Idag finns
det många fler hembygdsföreningar än det fanns då och det bildas fortfarande nya föreningar,
särskilt i städerna. Hembygdsrörelsen omsluter idag nära 2 000 föreningar som tillsammans
har nästan en halv miljon medlemmar. Med utgångspunkt från hembygdsrörelsens historia
diskuteras i denna artikel hur intresset för naturarvet träder fram i hembygdsföreningars verksamhet idag och om man kan se en förändring över tid.

Agrarianism: en grön nyans
När hembygdsrörelsen växte fram spelade naturen en viktig roll för att skapa en känsla för
hembygden och naturinslag var vanliga i samtidens konst och litteratur. Naturvårdslagstiftning och nationalparker inrättades. 1 Att hembygdsrörelsen hade stora beröringspunkter med
naturvårdens strävanden i början på 1900-talet, visar bland annat Désirée Haraldssons avhandling. Under 1920- och 1930-talen hade flera personer ledande positioner inom både hembygds- och naturvårdsrörelsen, bland dem Karl-Erik Forsslund. 2 Hans programskrift från
1914 är uppdelad i ”Naturskydd” och ”Kulturskydd”.
En sammanslagning mellan Samfundet för Hembygdsvård och Svenska Naturskyddsföreningen var nära förestående under 1930-talet. Båda rörelserna hade sviktande medlemsunderlag i sina riksorganisationer och behövde mobilisera för att förbättra ekonomin. Sammanslagningen genomfördes aldrig, vilket bland annat berodde på att båda rörelserna lyckades vända
trenden. 3 Den enda synbara effekten av diskussionerna var att 1939-1942 var tidskriften Bygd
och Natur gemensam för båda rörelserna. Hembygdsrörelsen har behållit namnet på tidskriften, som påminner om att rörelsen ursprungligen vilade på två ben, natur och kultur. ”Det blev
ett tämligen kortvarigt försök (men förhoppningsvis inte det sista) att sammanföra naturvård,
miljövård och kulturmiljövård”, skriver Bosse Sundin i en essäsamling. 4
Att bevara och vårda naturarvet var en viktig del av den tidiga hembygdsrörelsens
uppgift. 5 I rörelsen fanns ett miljömedvetande som grundade sig på att naturen ansågs ta
1

2
3
4
5

Björn-Ola Linnér, ”Naturen som minnesmärke” i Kulturarvets natur. Annika Alzén och Johan Hedrén
(red.), (Stockholm/Stehag, 1998), s. 75, Bosse Sundin, ”Upptäckten av hembygden: Om konstruktionen av
regional identitet” i Den regionala särarten. Barbro Blomberg och Sven-Olof Lindquist (red.), (Lund,
1994), s. 12ff och Eva Österberg, ”Människan och de kombinerade lojaliteterna: nationella och regionala/lokala projekt i svensk historia” i Lokala identiteter historia nutid framtid. Ann Emilsson och Sven
Lilja (red.), HS-institutionens skriftserie 2, Högskolan i Gävle/Sandviken (Uppsala, 1998), s. 19. Se också
Lena Eskilssons artikel om Svenska Turistföreningen och dess intresse för den vilda naturen, Lena Eskilsson, ”Svenska Turistföreningen från fjäll till friluftsliv: Från den vetenskaplige vildmarksmannen till den
cyklande husmodern” i Historisk tidskrift (1996:2), s. 257-282.
Désirée Haraldsson, Skydda vår natur! Svenska Naturskyddsföreningens framväxt och tidiga utveckling.
Bibliotheca Historica Lundensis 63. (diss. Lund, 1987, s. 165-173.
Haraldsson, samt Thomas Hillmo, ”Från bygd till natur” Återblickar: Samfundet för Hembygdsvård 75 år.
Bygd och Naturs årsbok 1991, Sveriges Hembygdsförbund, s. 135-172.
Bosse Sundin, ”Det svenska naturskyddets födelse” i Vad ska vi med naturen till? Fredrik Sjöberg (red.),
(Nora, 2001), s. 24.
Linnér, samt Maria Björkroth, Hembygd i samtid och framtid 1890-1930: En museologisk studie av att
bevara och förnya. Papers in museology 5 (diss. Umeå, 2000), s. 186ff.
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skada av industrialiseringen, medan jordbruket var mer skonsamt för naturen. Forsslund
liknade industrin vid det yngsta barnet som blir ”skötebarn” och får göra som det vill, medan
jordbruket behandlas som ett styvbarn. 6 Han var i sitt program inte kritisk till fabriker och
maskiner i sig, men till att de gjorde intrång på områden där de inte hörde hemma. Han
påpekade inte minst deras avfallsprodukter och ”dåliga andedräkt”. 7
Björn-Ola Linnér lyfter även fram de estetiska motiven för naturvården. Den gamla orörda
naturen ansågs vacker och lämplig för landskapsmålning vid den här tiden. Forsslund
vurmade för den orörda naturen och såg estetiska argument för att bevara den. ”Skönheten
och stämningen” var minst lika viktigt som praktiska och ekonomiska frågor, menade han. 8
Forsslund såg estetiska värden också i äldre tiders byggnader och möbler med ”den gamla
oreflekterade men osvikliga stilkänslan”. 9 Forsslund fann något naturligt och genuint
tilltalande i den äldre kulturen på landsbygden som ”en fläkt av gammal god och varm
hemtrevnad”. 10 Han ville återuppväcka den gamla estetiken, före ”den vanliga modärna dåliga
grannlåtsstilen”. 11 Forsslund var också kritisk till ökad materiell bekvämlighet på bekostnad
av trevnaden och känslan i hemmet. 12
Centralorganisationen ägnade mycket uppmärksamhet åt att främja den rätta ”allmogestilen” under första halvan av 1900-talet. En särskild byggnadsvårdsbyrå anordnade kurser, höll
föreläsningar och bedrev annan rådgivning. Hembygdsvård betraktades som vård av byggnader, restaurering och nybyggnation efter gammalt mönster. Med tiden kom denna inriktning
att breddas och inkludera till exempel vägbyggen och mer omfattande landskapsvård. Vattenkraftsutbyggnaden, särskilt av de stora älvarna i norra Sverige, blev en viktig fråga under efterkrigstiden. Aktörer inom centralorganisationen fick i uppdrag att utreda den pågående utbyggnadens konsekvenser för naturmiljön. 13
Hos Forsslund och andra fanns tankar om att människan måste vara rädd om naturens resurser. Industrialiseringen hotade att exploatera naturen. All natur skulle inte förbli orörd,
utan naturtillgångar skulle användas för ekonomisk tillväxt, men med eftertanke. Det innebar
en bevarandesyn som på svenska kan kallas kultivera (på engelska conservation), där naturen
ska skyddas genom att brukas på ett sätt som inte är tärande. Kultivera är en aktiv bevarandesyn till skillnad från reservera (på engelska preservation), som innebär att naturen helt skyddas mot människan. 14
Synen på naturen hade en stark koppling till värnet av jordbrukarsamhället. Hembygdsrörelsen visar drag av agrarianism, som var och är en strömning som går över de etablerade partigränserna med fokus på ekologiska värden inom jordbruket. 15 Agrarianismens synsätt
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Forsslund, Hembygdsvård I: Naturskydd och nationalparker. (Stockholm, 1914), s. 27, 38.
Forsslund, Hembygdsvård II: Kulturskydd och bygdemuséer. (Stockholm, 1914), s. 115.
Forsslund, Hembygdsvård I. (1914), s. 35.
Forsslund, Hembygdsvård II. (1914), s. 96.
Forsslund, Hembygdsvård I. (1914), s. 8.
Ibid.
Forsslund, Hembygdsvård II. (1914), s. 126f.
Mari Björkroth, ”Från vision till verklighet”, Gärd Folkesdotter, ”Arkitekterna och hembygdsrörelsen”, Ola
Wetterberg, ”Samfundet utvecklar byggnadskulturen” och Mats Rolén, ”Vattenkraft och naturskydd” i
Bygd och Naturs årsbok 1991.
14 Begreppen finns på engelska i Haraldssons avhandling, s. 174 och på svenska i Alzéns avhandling, Fabriken som kulturarv: Frågan om industrilandskapets bevarande i Norrköping, 1950-1985. Linköping studies
in arts and science 138 (diss. Linköping, 1996), (Stockholm/Stehag, 1996), s. 18.
15 Fredrik Eriksson, Det reglerade undantaget: Högerns jordbrukspolitik 1904-2004. (diss. Stockholm, 2004),
Eric T. Freyfogle, ”Introduction: A Durable Scale” i The new agrarianism: Land, culture, and the community of life. Eric T. Freyfogle (red.), (Washington, 2001), Yngve Mohlin, Bondepartiet och det moderna
samhället 1914-1936: En studie av svensk agrarianism. Department of Political Science 1989:3 (diss.
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överensstämmer med Forsslund och andra ideologer inom rörelsen före andra världskriget.
Därefter har det ekologiska synsättet framträtt i olika gröna vågor. 1960- och 1970-talen innebar ett ökat intresse för miljöfrågor inom olika organisationer. Den gröna vågen engagerade
främst stadsbor som bland annat flyttade ut på landsbygden i protest mot utvecklingen av
stadsmiljön. 16 I samtiden får miljöfrågan om global uppvärmning ett stort massmedialt utrymme, där intresset och vurmen för jordbruket och livet på landsbygden inte är lika framträdande. Vilken betydelse har det för hembygdsföreningarnas värnande om naturen idag?
I min avhandling har jag kartlagt verksamheten i tre hembygdsföreningar i och omkring
staden Linköping i Östergötland: Vreta klosters hembygdsförening (VKHF), Wist hembygdsförening (WHF) och Tannefors hembygdsförening (THF). 17 Föreningarna har lite olika inriktning på sin verksamhet och till sin helhet har inte naturfrågorna någon framskjuten position,
med undantag för Wist hembygdsförening, som därmed har störst likheter med den tidiga
hembygdsrörelsen. Därför blir det flest exempel från verksamheten i WHF, som jag börjar
med.

Att bruka utan att förbruka
Genom WHF:s verksamhet visas bondesamhällets historia upp, särskilt genom hembygdsgården Fornhemmets byggnader, möbler och verktyg, men även genom Bomtorpet, det forntida
odlingslandskapet Hjortkälla och studiecirklarna kring växter. Jordbrukarsamhället och torparnas liv som visas upp genom olika verksamheter och miljöer är det som huvudsakligen
utgör den historiska hembygden. Den industriella historien i hembygden lyser med sin frånvaro. Hembygdsföreningen uppfattar inte den historiska hembygden som industriell.
Gärdesgårdshägnad, slåttergille och hembygdsdag är verksamheter som visar kunskaper
och metoder från det förmoderna jordbruket, före 1900-talets effektivisering och storskalighet. WHF kritiserar utvecklingen av jordbruket och menar att det äldre jordbruket var skonsamt mot naturen och brukade miljön på ett hållbart sätt. Naturen och jordbruket hänger
samman. Föreningen skriver: ”För är det inte så att mycket av det som under detta exploaterande sekel har uträttats i namn av ’ökad effektivitet’, ’rationalisering’, ’samhällsnytta’ och
’besparingar’ har rimmat väldigt illa med den ekologiskt baserade jordbrukskultur som vi bara
för drygt hundra år sedan levde i.” Storskaligheten framhålls ofta som ett hot mot det hållbara
ekologiska jordbruket. Jordbruk ska inte bedrivas som en industri. Ordföranden i WHF skulle
vilja se fler ”härliga jordbruk” och syftar på småbrukande gårdar. Han menade att storskaligheten kommer att välta omkull samhället, liksom det en gång gjorde med Romarriket, när
städerna blev för stora.
WHF har lagt ned ett stort arbete på att rädda Hjortkälla från exploateringen av en bergtäkt.
Av vikt var de natur- och kulturhistoriska värden som fanns i området, som riskerade att gå
förlorade. Men området får inte helt lämnas åt sitt öde, utan måste vårdas aktivt. I broschyren
om Hjortkälla citeras ett utdrag ur Linköpings kommuns naturvårdsprogram, där betningen av
hagmarken är nödvändig om mönstret av gamla åkrar ska synas.

Umeå, 1989) och James A. Montmarquet, The idea of agrarianism: From hunter-gatherer to agrarian
radical in western culture. (Idaho, 1989).
16 Om gröna vågen se Ulf Stahre, Den alternativa staden: Stockholms stadsomvandling och byalagsrörelsen.
Monografier utgivna av Stockholms stad 147 (diss. Göteborg, 1999), (Stockholm, 1999), s. 71f.
17 Anna Eskilsson, På plats i historien: Studier av hembygdsföreningar på 2000-talet (diss. Linköping, 2008).
För referenser till det empiriska materialet hänvisas till avhandlingen.
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Bild 1. Korna på Hjortkälla. Foto: Wist Hembygdsförening.
WHF:s praktiska verksamhet främjar naturvärden. Det årliga slåttergillet i samarbete med
JUF vid Fornhemmet är ett exempel på hur naturvärdena bevaras. Då visas det ekologiska
jordbrukets metoder före rationaliseringen med ”slåtter och höhässjning på gammalt vis,
gärna i tidsenliga kläder.” Vid Fornhemmet och Bomtorpet finns även örtagårdar. Vid Fornhemmet har föreningen anlagt en örtagård efter en studiecirkel 1980 om medicinalväxter. Ett
60-tal växter planterades, men en del av dem har bytts ut. De har också drivit upp en humlegård. För övrigt vårdar de den växtlighet som finns på platsen. Ekarna är en del av Fornhemmets och hela Vist sockens naturmiljö och de är typiska för området. Eklandskapet, ses av
WHF och andra aktörer som en hotad naturtyp och WHF har verkat på olika sätt för att bevara
det. Föreningens ordförande skriver:
De gamla grova ekarna skänker en skönhet, storhet och inramning av miljön kring hela
Fornhemmet. Bjärka-Säby är själva hjärtat i eklandskapet, kanske är det just därför som
folk vallfärdar hit från hela Sverige, ja till och med från andra länder, kanske var det
därför som Ekfrämjandet förlade sitt 50-årsfirande just till Fornhemmet. […] Vi gläder
oss åt att dessa gamla ekar finns här och erbjuder ett gott hem för många hotade djurarter.

På WHF:s hemsida fanns 2005 uppropet ”bevara ett levande Eklandskap UllstämmaSturefors” De manade till en aktion mot bebyggelseplaner i området som hotade eklandskapet, för att kunna bevara landskapet för ”kommande generationer av människor och djur”.
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Bild 2. Örtagården vid Fornhemmet. Foto: Wist hembygdsförening
Under träffarna med naturcirkeln framkom att deltagarna tyckte att naturen var något som
människan hade varit oaktsam om och istället borde värna om. Människor i äldre tid levde
mer i harmoni med naturen, utan att tära på den. De visste också vad olika växter användes
till. Vid flera tillfällen framkom att de såg den minskade djurhållning som ett stort problem,
som förhindrade ett öppet och levande landskap. På så sätt ses naturen som en exploaterad
och en oexploaterad resurs på samma gång. Naturen skulle kunna användas på andra sätt, som
gör att den blir en hållbar resurs på ett sätt som har fallit glömska.

Bild 3. Fika efter slåttergille. Foto: Wist hembygdsförening.
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Genom att bruka jorden och marken på ett hållbart sätt får naturens kretslopp fortlöpa. Något
dör och något annat föds på nytt. Tiden har sin gång. I WHF bedrivs det naturvårdande arbetet
delvis i cirkelform och hela synen på naturen är en tanke om att allt går i cirklar. Naturen löper i ett kretslopp som människan också deltar i. Det förmoderna jordbruket, som var mindre
effektiviserat, anses vara mer skonsamt mot naturens resurser. Den historiska hembygden var
ren och oförstörd. Följande citat är hämtat ur häftet om Fornhemmet, men finns också på föreningens hemsida: ”Sårläka (Saniula europaea): vid midsommar passar sårläkan på att
blomma. Med sina ljusröda och vita blommor står den som en tät sky under ekarna och när
JUF:arna samlas någon månad senare vid slåttergillet, så knastrar fröna under lien. Vi får en
ny planta som sprider glädje och igenkännande nästa midsommar. Så går tiden och vår historia – inget står stilla.”
WHF grundades av en generation som var knuten till JUF under 1970-talet, då en grön våg
sköljde över Sverige och världen. Föreningens intresse för jordbrukarsamhället och den ideologiskt gröna drivkraften har förmodligen till stor del att göra med den ursprungliga kopplingen till JUF. Intresset för naturarvet fanns genom JUF innan föreningen bildades i till exempel växtcirklarna. Slåttergillet varje sommar är ett samarrangemang med JUF. Föreningarna sköter tillsammans driften av Hjortkälla. Miljötänkandet är tydligast i de aktiviteter som
är tillsammans med JUF, liksom hos WHF:s ordförande, som har ett stort engagemang inom
JUF. Han flyttade till Östergötland från Halland för att bedriva verksamhet i JUF: s regi och
har fortsatt med det. Vid alla de tillfällen jag och ordföranden träffades och under det tre timmar långa intervjusamtalet framkom att hans arbete i WHF och JUF hänger samman och bygger på ett stort engagemang i lantbruksfrågor och att hålla landsbygden levande. Som ung
pojke i JUF lärde han sig om blommor och jorden och att man skulle vara rädd om sin bygd.
Han talade ofta till mig som den lantbrukardotter jag är och han var oroad, men ändå optimistisk inför lantbrukets framtid. Hos honom är jordbrukssamhället ett idealiskt sätt att leva
och något som har färgat hembygdsföreningens verksamhet. Agrarianismen är stark hos honom och har även en estetisk dimension, som kommer fram vid guidningar och i intervjun
med honom. Karl-Erik Forsslunds syn på naturen bärs upp av honom. Men han har inte varit
ensam. Det har varit många lantbrukare som har drivit föreningen, vilket har bidragit till att
den gröna inriktningen har förblivit så intakt.
Ordföranden är ett exempel på en praktisk visionär. Han lägger ner mycket praktiskt arbete, men har också tydliga visioner om samhället och historiens roll, särskilt i sitt engagemang för en levande landsbygd, små jordbruk och värnandet av naturarvet. Alla dessa inslag
ryms inom agrarianismen. Hans betydelse för verksamhetens form och innehåll är betydande
och har varit det en lång tid. Genom sin kontinuitet som ledare blir hans inflytande verksamt;
ett inflytande som kanske håller på att avta genom att nya krafter träder fram och tar vid.
Det har i föreningen också funnits en kritik mot det alltmer urbaniserade samhället med
centrum i städerna. I Vists socken går strömmen mot Linköping, som blir centrum. I boken
Vad vi vet om Vist från 1978 sammanfattades 1900-talet som en tid som har utarmat socknen
på innevånare och aktivitet: ”Jordbrukets rationalisering blir allt intensivare. Små gårdar slås
ihop till större. Ungdomar flyttar till tätorterna och får arbete och bostäder där. Från och med
1970-talet ökar befolkningen igen. Vist socken och framför allt Sturefors samhälle har blivit
en ’sovstad’ till Linköping. En stor del av invånarna arbetar i Linköping men har sin bostad i
Vist s: n.” Villasamhället har varit något negativt, ett perifert och passivt samhälle, utan inflytande: ”Där förr människor från trakten satt med i kommunstyrelsen och deltog i planeringsarbetet, där sitter nu tjänstemän ’utifrån’ och sköter arbetet. Och befolkningens sammansättning har radikalt förändrats så att det nu bor fler industriarbetare och tjänstemän än bönder
i socknen.”
I WHF:s verksamhet har landsbygden varit liktydigt med hembygd, men genom arbetet
med Stureforsboken 2005 vidgades begreppet hembygd till att omfatta villasamhället Sture-
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fors och 1900-talets utveckling. Stureforsboken visar på en tendens till förändring även bland
de verksamma. Genom boken ville de intressera nyinflyttade till området för sin verksamhet.
Boken blir ett sätt att införliva de nya innevånarna i socknen i den historiska hembygden. Att
skriva för de nya innevånarna i området gör det naturligtvis närmast omöjligt att kritisera villasamhällets framväxt. Den nya målgruppen förändrar förutsättningarna för budskapet. På så
sätt hänger de geografiska gränserna för hembygden samman med budskapet, men också
målgruppen för verksamheten.
Skildringen av förändringen från kyrkby till villasamhälle behandlas utan kritik i boken,
vilket kan förvåna med tanke på WHF:s agrara framtoning och den tidigare kritiken av utvecklingen av sovstaden Sturefors, som blir beroende av Linköping. Sturefors framväxt relateras i liten grad till Linköpings ökade dominans med kommunsammanslagning eller avfolkningen av landsbygdsområdena. Det har gått omkring tjugo år sedan tonen var som argast, då
frågan var hetare i samband med att makten så tydligt flyttades till Linköping. Nu förefaller
de flesta ha vant sig vid situationen och börjat acceptera. Om Stureforsboken kommer att bli
ett undantag eller ett trendbrott får framtiden utvisa. Det är delvis nya krafter som driver verksamheten framåt, som inte framstår som lika ideologiskt medvetna och samstämmiga som
grundargenerationen med rötterna i JUF.
Sammanfattningsvis har Wist hembygdsförenings specifika tillkomsthistoria och den
kärntrupp av verksamma som ursprungligen knöts till föreningen haft stor betydelse för verksamheten. Föreningen har en tydlig identitet i att vara en landsbygdsförening. Genom verksamheten förmedlas ett budskap om jordbrukets betydelse och vikten av att värna miljön.
WHF har haft starka band till ett grönt budskap, där naturen är ett arv från tidigare generationer, som ska förvaltas väl och föras vidare till framtida generationer. Naturen löper i ett
kretslopp som människan också deltar i. Det är en typ av historiesyn, som finns i många hembygdsföreningars stadgor, men som blir framträdande i praktiken i WHF.
Det förmoderna jordbruket som var mindre effektiviserat anses vara mer skonsamt mot
naturens resurser. Den historiska hembygden var ren och oförstörd. Det finns ett miljöpatos
och ett ansvar för naturen, som hotas av exploatering. Men det finns en tendens till att budskapet försvagas i takt med att karaktären av förortsområde till Linköping har förstärkts. Men
kontrasten är fortfarande stor till stadsdelsföreningen i Tannefors.

Naturen i staden
Tannefors hembygdsförening har ägnat mycket energi åt att försöka etablera sig som en hembygdsförening. Att föreningen är ung och verkar i en stad har varit väsentligt. Placeringen
och det sena bildandet hänger samman. Begreppet hembygd förknippades när hembygdsrörelsen etablerades med en agrar och rural miljö. Föreningen har tagit spjärn mot bilden av att
hembygdsföreningar skulle höra landsbygden till på olika sätt. Placeringen i staden har skapat
stora möjligheter att bryta mönster och arbeta på ett annat sätt än hembygdsföreningen på
landsbygden vanligen gör. Den urbana miljön och föreställningar om den utgör en viktig förutsättning för THF:s verksamhet. De påpekar gärna Tannefors självständighet med en bykänsla av närhet mellan innevånarna. De vill inte vara en urban miljö i en anonym bemärkelse, men däremot som en plats med omfattande service och affärsliv.
I THF har det funnits en tydlig profil mot 1900-talets historia som sedan starten består av
minnen genom berättande och fotografier. De har tagit spjärn emot bilden av vad de uppfattar
som en typisk hembygdsförening genom att inte samla på föremål. Verksamheten blir på detta
sätt mindre beroende av stora och regelbundna ideella insatser. Ett bokprojekt med Linköpings universitet har sannolikt bidragit till att förstärka profilen mot den muntliga 1900-talshistorien. THF ger en tämligen smal och samlad skildring av den historiska hembygden. Det
är kvarnarna och barndomens industrier under Folkhemstiden som står i centrum. Tannefors
är en arbetarstadsdel, småfolkets värld. Den industriella framgången har successivt monterats
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ned, som delar av en större samhällsutveckling, men det är ingenting som THF kritiserar explicit. Överhuvudtaget är det svårt att finna tydliga värderande omdömen i verksamheten.

Bild 4. Arbetarna vid Erikssons valskvarn. Foto: Tannefors hembygdsförening.
I THF finns en ideologi med trygghet och förankring som grund, men den är en helt annan än
i den tidiga hembygdsrörelsen och den skiljer sig från de andra föreningarna i undersökningen, särskilt WHF. Ansvarskännande för naturarvet är frånvarande i THF, fast det är inskrivet som en del i stadgan, ”natur och kultur”. Föreningen medverkar inte aktivt i att vårda
naturen omkring Stångån. Kommunen tar ansvar för området, som den har fräschat upp de
senaste decennierna och gjort till ett omtyckt promenadstråk. Stadsdelsprofilen och områdets
fysiska utseende med få grönområden, gör att naturen inte utgör en viktig del av hembygden.
Däremot har naturen genom Stångån och vattnet blivit central för föreningens skildring av
Tannefors historia.
Ansvaret för naturarvet och miljömedvetandet var tydligt kopplad till jordbruket och det
antiindustriella budskapet. Den sidan finns inte alls i THF, där just den industriella historien
lyfts fram. Det kan tyckas självklart att en stadsdel inte ägnar sig åt att beskriva en agrar hembygd på landsbygden, utan istället skildrar ett arbetarområde med industrier och kvarnar i
centrum. Men det finns hembygdsföreningar i städer som ägnar sig åt historien om de gårdar
och torp som har funnits på platsen tidigare. För omkring hundra år sedan var Tannefors till
stora delar jordbrukslandskap. Urbaniseringen hade ännu inte nått området och gjort det till en
del av Linköping. Runt omkring kvarnarna fanns också gårdar och åkermark eller ”ödeområden”, som en intervjuperson uttryckte det. Samma person beskrev hur det såg ut innan industrialiseringen och konstaterade utan tydlig värdering att ”innan SAAB fanns det lantgårdar här
ute. De tog med sig säd till kvarnarna. Det var ju en levande landsbygd, som sedan stängdes
av”.
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Bild 5. Vattenfallet vid Tannfors kvarn. Foto: Tannefors hembygdsförening.
Den enda byggnad som THF förvaltar är talande nog en kraftstation, navet i industrin. Att
Hejdegården ingår i området som ett minne av en gammal gårdsbeteckning påminner om den
agrara tiden. Kvarnarna kan till viss del ses som ett uttryck för den agrara historien, men de
sammanbinds med näringsidkande som förekom innan industriverksamheten tog verklig fart.
Ett undantag var presentationen för Västra Ny hembygdsförening 2005, då THF visade fotografier på gårdarna runt kvarnarna, däribland Hejde gård, som har givit namn till bostadsområdet Hejdegården. THF visade fotografier av betande kor längs sluttningarna vid Stångån,
där dagens fina villor ligger och berättade att det var obebyggd skogsmark i dagens bostadsområde Hejdegården.

Industri och natur samsas
Vreta klosters hembygdsförening ger en bred skildring av den egna hembygden. Den sträcker
sig från klostertiden via bondesamhället till chokladfabriken och annan industriell verksamhet. I relation till den tidiga hembygdsrörelsens ideologi har det skett en hel del förändringar.
Bondesamhället har visserligen en framskjuten plats i verksamheten, men verksamhetens
former och skildringen av historien har breddats. Sannolikt kommer industrisamhället
uppmärksammas mer i framtiden. Kontakterna med länsmuseet om Ljungsbro pekar i den
riktningen. I jubileumsskriften från 1993 skriver föreningens verksamma att de har försökt
uppmärksamma industriminnen, men att mycket arbete återstår. I protokoll under 1970-talet
omnämns att de vill ordna studiecirklar kring hantverks- och industrimiljöer, men det har uppenbarligen gått långsamt.
En grön nyans med intresse för naturen och miljöfrågor har ingen framskjuten position i
VKHF. Den agrara miljön på landsbygden beskrivs visserligen som rofylld och vacker, men
ingenting som föreningen aktivt har vårdat. Vandringslederna kan däremot ses som ett exempel på naturvård. I skildringarna av vandringslederna i jubileumsskrifterna står det att de är
uppskattade för sina naturupplevelser och bärplockning, men det rör sig inte om någon historisk natur, som föreningen vill värna särskilt om. Istället ägnar man sig åt byggnader, kolbottnar och annat längs lederna.
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En möjlig förklaring till det tämligen ringa intresse för naturen som en del av hembygden
är föreningens geografiska storlek. Socknarna karaktäriseras ofta genom sin natur och
uppvisar tillsammans en stor mångfald, som ett Östergötland i miniatyr, menade en intervjuperson. Naturens variation kan göra det svårt att prioritera naturen i sin mångfald. Föreningens rädsla för att prioritera någon socken före något annan, som bidrar till en omfattande och
diversifierad verksamhet, kan bidra till det ringa intresset för naturarvet.

Avslutning
Hembygdsrörelsen värnade till en början framför allt om bonden och jordbrukets historia.
Den agrara historien och vården av naturarvet hängde samman, men denna agrarianism är
utgör inte längre en gemensam ideologi för de undersökta hembygdsföreningarna. I WHF är
bondesamhällets historia i förgrunden och där finns även ett budskap om ett hållbart ekologiskt samhälle. De känner ansvar för såväl kulturarv som naturarv och inte minst det för området typiska eklandskapet. Trots att WHF bildades så sent som 1970-talet upprätthåller den
hembygdsrörelsens två ben, naturarv och kulturarv. WHF:s anknytning till JUF och att
föreningen inte har genomgått någon omfattande generationsväxling har säkert bidragit till
budskapets kontinuitet. Men den agrara inriktningen har börjat luckras upp även där. I VKHF
påbörjades den processen under 1980-talet och föreningen erbjuder numera en bred skildring
av hembygden som inkluderar såväl böndernas som arbetarnas historia. I THF som bildades i
början av 1990-talet är det gröna arvet från Forsslund och andra inom den tidiga hembygdsrörelsen helt frånvarande, förutom i föreningens stadga, som är likadan som WHF:s.
En breddning av historien till att använda industrier och arbetare gör det svårt att värna
naturen, eftersom industrins skadeverkningar är väl kända och det skulle bli en smutsig historia. Hembygdsföreningar vill visa upp en förhållandevis positiv bild av historien och kritiserar inte gärna historien, utan vill bygga en stark gemenskap kring historien. Kanske kommer
dagens miljöintresse bidra till att intresset för naturarvet ökar igen i hembygdsföreningarna
eller har dessa frågor lämnat alltmer rörelsen och blivit föremål för andra organ och föreningar?
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Ett eget rum. Kön, kropp och sexualitet
i några svenska samtidsromaner
Jenny Björklund
Växjö universitet
jenny.bjorklund@vxu.se
A Room of One’s Own: Gender, Body and Sexuality in Three Contemporary
Swedish Novels
Louise Boije af Gennäs and Mian Lodalen depict two kinds of female bodies
in their novels: the heterosexual upper-or-middle-class body and the lesbian
working-class or left-wing activist body. The heterosexual upper-or-middle-class
body is controlled and kept in place in various ways—through clothing, make-up,
gestures and even eating disorders. The lesbian working-class or left-wing activist
body is described as a place for freedom. It is depicted as natural and is not
limited by clothing and make-up, and thus becomes less controlled; it can express
sexuality and take up space through gestures and other bodily expressions. This
paper focuses on the representation of different bodies in Boije af Gennäs’ and
Lodalen’s novels and the influence of gender, sexuality and class on the body’s
possibilities to express itself and claim its space in the world. The body thus
becomes a place where different identities as well as ideas of nature and culture
meet.
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Inledning
I sin klassiska essä A Room of One’s Own (1929) hävdade Virginia Woolf att kvinnan
behöver ett eget rum för att kunna skriva romaner (Woolf 2005, 4). I det följande kommer jag
att visa att den kvinnliga kroppen i några svenska samtidsromaner behöver ett eget rum, d.v.s.
ett rum som inte är färgat av manlig hegemoni, för att kunna utvecklas fritt. Jag kommer att
diskutera representationer av den kvinnliga kroppen i romaner av två författare, Louise Boije
af Gennäs och Mian Lodalen. De skildrar i sina romaner två sorters kvinnliga kroppar: den
heterosexuella överklass- eller medelklasskroppen och den lesbiska arbetarklass- eller
vänsteraktivistiska kroppen. Jag kommer att visa hur de olika kropparna representeras i Boije
af Gennäs’ och Lodalens romaner och hur kön, sexualitet och klass påverkar kroppens
möjligheter att uttrycka sig och göra anspråk på utrymme. Kroppen blir på så vis ett slags
plats, en belägenhet där olika identiteter kan mötas och förhandlas. Kroppen som plats ger
också uttryck för uppfattningar om kultur och natur.
Begreppen rum och plats, eller engelskans space och place, har diskuterats flitigt inom den
forskningsinriktning som formerats under 1990-talet och kallas den rumsliga vändningen
eftersom den riktar sökarljuset mot just platsens eller rummets betydelse för kulturell
meningsproduktion. Magnus Rodell påpekar att relationen mellan de engelska och svenska
begreppen, i synnerhet engelskans space och svenskans rum, inte är helt okomplicerad, men
betonar också att de fyra begreppen, trots att de tillskrivs delvis olika betydelsevariationer
inom forskningen, inte bör ses som stående i motsatsställning till varandra, utan snarare som
överlappande (Rodell 2008, 19–20). I allmänhet ses rum som något generellt och abstrakt,
medan plats uppfattas som mer konkret och knyts till en fysisk belägenhet. Rummet är den
allmänna nivå där händelser äger rum och blir ett slags begreppsliggörande av människors
idéer om hur saker står i fysisk och kulturell relation till varandra. Rummet organiserar därför
och ger mening åt samhället, men kan också kontrolleras av olika institutioner, t.ex. stater.
Platsen är den specifika belägenheten där människor lever, ett slags levd erfarenhet och
upplevelsen eller förkroppsligandet av rummet (Agnew 2003, 15–16; Cresswell 2004, 8–10;
Donnan och Wilson 1999, 9; Houltz, Fors och Baraldi 2006, xii–xiii). I det följande kommer
jag att använda mig av begreppen rum och plats, såsom de diskuterats inom denna
forskningstradition, för att analysera hur kroppar representeras hos Boije af Gennäs och
Lodalen.
Louise Boije af Gennäs’ Stjärnor utan svindel (1996) utspelar sig i 1990-talets Stockholm
och skildrar Sophie, en överklasskvinna ur adeln som nyligen passerat trettioårsstrecket. Hon
är lyckligt gift, har en lovande karriär som författare och journalist och bor i ett vackert hus i
en rik förort. En dag möter Sophie den lesbiska radikalfeministen Kaja, och trots deras olika
livsstilar och bakgrunder dras de två kvinnorna till varandra och blir vänner. Deras vänskap
utvecklas så småningom till kärlek, och Sophie, som alltid har sett sig själv som
heterosexuell, bryter upp från sitt äktenskap och flyttar in hos Kaja för att börja ett nytt liv.
Mian Lodalens romaner Smulklubbens skamlösa systrar (2003) och Trekant (2005) skildrar
den lesbiska frilansjournalisten My och hennes vänner i Stockholm. På många sätt påminner
Lodalens karaktärer om dem som skildras i Stjärnor utan svindel och de lever liknande liv: de
deltar i demonstrationer, diskuterar politik, går ut på tjejklubbar och deltar i den årliga
Pridefestivalen – huvudpersonen reser till och med till London hos båda författarna.

Den heterosexuella kroppen
I Mian Lodalens roman Trekant är huvudpersonen My på fest hos det lesbiska paret Hedda
och Karlsson när det ringer på dörren:
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Ett vilt kackel bryter loss när Linn, Clara, Läder-Kim, Mackan, Kåta Anette och två tjejer
som jag inte känner igen gör entré samtidigt. Jag scannar av att de är hetero på fyra
sekunder. Måste vara Heddas jobbarpolare som hon har pratat om. En av dem har en tajt
topp som blottar magen och en kort kjol som liknar en vaxduk från 10-gruppen. Den
andra bär vit, kort kjol med spets i allmogestil. Ser ut som om hon fastnat i sin mormors
spetsgardin på förra släktträffen. Ovanpå gardinen har hon något sladdrigt och grällt med
båtringning och snören som man inte hajar var de kommer ifrån och fötterna är
nedstoppade i små stövletter med åttiotalsklack. Brösten är uppressade så att
bröstvårtorna är i linje med armvecken och sminkningen för tankarna till en festreklam
för Max Factor. Ingen, jag säger ingen, flata skulle spöka ut sig sådär. Får en plötslig
empati för all världens heterokvinnor. (Trekant, 108)

Heterosexuella kvinnor spelar en ganska marginell roll i Lodalens böcker, med undantag för
Mys kompis Mackan men hon framställs alltid som ”en i gänget” och önskar ständigt att hon
vore lesbisk. Det här är ett av de få tillfällen som My kommer i kontakt med kvinnor som
lever ett heterosexuellt liv. Hennes skildring av de två kvinnorna är skämtsam, men budskapet
är tydligt: att vara heterosexuell kvinna innebär att klä ut sig. Kostymeringen tycks inte heller
vara särskilt bekväm: den ena av tjejerna sägs dra i den alltför korta kjolen inte mindre än tre
gånger i detta kapitel (Trekant, 111, 113, 117). Kläderna som beskrivs syftar till att
kontrollera kroppen och hålla den på plats samtidigt som de gör den till ett objekt att betrakta.
I ett annat sammanhang är My på fest där de kvinnliga heterosexuella gästerna i allmänhet bär
högklackade skor, och dessa kvinnor omtalas på följande vis: ”De kan knappast springa ifrån
en våldtäktsman i de där antifeministiska stilettklackarna” (Smulkubbens skamlösa systrar,
81). Att vara heterosexuell kvinna innebär att vara tillgänglig som sexuellt objekt för män och
därmed få sin egen frihet begränsad.
Detta kontrollerade kroppsideal återkommer i Boije af Gennäs’ roman, också där i
samband med heterosexuella kvinnor. I Stjärnor utan svindel är det viktigt för en kvinna att
vara smal. Redan i första kapitlet nämner Sophie att hon är smal: ”för smal sa en del och jag
beklagade mig ibland, men i hemlighet var jag mycket nöjd med detta faktum” (Stjärnor utan
svindel, 15). Det finns dock en gräns för hur smal man får bli. Vid ett tillfälle råkar Sophie
möta en gammal vän, Nina, som är anorektisk, i ett sent stadium. Nina är så förändrad att
Sophie knappt känner igen henne:
Jag studsade till och såg upp, rakt in i ett par bekanta ögon. Men det var också det enda.
Skinnet spände och stramade över hennes kindben, och hon hade vattniga sår i ansiktet.
Det var en kvinna som såg ut att vara minst femtio år gammal och nyligen utsläppt från
ett koncentrationsläger. Hon skulle snart dö, det framgick tydligt. (Stjärnor utan svindel,
109 f.)

De samtalar om sjukdomen, och Nina berättar att hon jobbar på ett företag där hon svarar i
telefon, eftersom de inte kan ha henne där hon syns. En kvinna som Nina är inte vacker att
titta på och måste hållas undan för blickar. I Boije af Gennäs’ roman kontrollerar kvinnorna
sina kroppar för att de ska hålla sig smala och vackra – de talar om bantningspiller och håller
igen på efterrätter, och Sophie har också hon lidit av ätstöningar. Men att tappa kontrollen
över kontrollerandet av kroppen, som Nina, är inte acceptabelt och straffas med utanförskap –
Nina har inte ens någon kontakt med sin familj. Den här balansgången mellan smal och för
smal blir tydlig när Nina talar om sina bröder: ”De är vackra, framgångsrika och begåvade,
och deras fruar är lagom kloka och lagom smala och har lagom stora bröst.” (Stjärnor utan
svindel, 111) Lagom är ett nyckelord i samband med kvinnor: det finns en gräns för hur
mycket de får märkas, åtminstone när det gäller de heterosexuella kvinnorna i Sophies närhet.
Vid en middag noterar Sophie hur en väninna bara blir smalare medan hennes man bara blir
fetare (Stjärnor utan svindel, 248). I denna passage antyds ett samband mellan kvinnans
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kroppskontroll och heterosexualiteten: mannens kropp tillåts bre ut sig, på bekostnad av
hustruns.
Den heterosexuella kvinnokroppen hos Boije af Gennäs och Lodalen får alltså inte märkas
för mycket, utan måste hållas på plats och kontrolleras på olika sätt, genom smink, kläder och
gester. Kroppen blir en plats där identiteterna kvinna och heterosexuell möts men den
befinner sig i ett rum där män fortfarande dominerar. Denna rumslighet påverkar kroppen och
dess uttrycksmöjligheter: den heterosexuella kvinnokroppen ska framför allt vara ett attraktivt
objekt för männens blickar, och det sker på bekostnad av dess utrymme och gör denna kropp
begränsad.

Den lesbiska kroppen
Att den kvinnliga heterosexuella kroppen måste hållas på plats blir framför allt tydligt när den
kontrasteras mot den lesbiska kroppen. Kaja sägs visserligen vara smal, men inte på ett osunt
sätt, och Sophie tycker att hon ser stark och senig ut (93). Lesbiska kvinnor sägs ofta vara just
starka och ta plats i Stjärnor utan svindel, något som står i motsättning till de heterosexuella
kvinnorna som ständigt står tillbaka för sina män. Att vara stark och ta plats knyts i stor
utsträckning till kroppen. Den får vara naturlig – lesbiska sägs till exempel sällan sminka sig,
medan de heterosexuella kvinnorna genomgående beskrivs som välsminkade. När Sophie
tillbringar en helg hos Kaja klär hon sig i mer bekväma kläder precis som Kaja och hennes
lesbiska väninnor. Detta står i kontrast till de Laura Ashley-kreationer med rosetter och
puffärmar som hennes heterosexuella väninnor klär sig i vid sociala tillställningar. Den
lesbiska kroppen behöver inte kläs upp i obekväma kläder och inte sminkas till
oigenkännlighet, utan får ta plats som den är. När Kaja bjuder på middag i det lesbiska
kollektivet öppnar hon dörren topless, och hennes väninnor badar nakna tillsammans i
badkaret (Stjärnor utan svindel, 255 f.). Bland de lesbiska i romanen är det acceptabelt att
visa upp kroppen som den ser ut, utan retuscheringar.
Det här gäller också den lesbiska kroppen hos Lodalen. Som det första citatet om Heddas
heterosexuella väninnor indikerade skulle en flata aldrig ”spöka ut sig” på samma sätt. My
och hennes väninnor går i allmänhet klädda i bekväma kläder, och ett tema som återkommer
är bristen på kroppslig kontroll. Den tidigare nämnda tjejmiddagen blir en sen tillställning,
och framåt natten somnar några av de lesbiska kvinnorna. De snarkar högljutt, och den ena av
dem har lössnus under läppen som lämnar en brun strimma av saliv på hennes kind (Trekant,
127). Den lesbiska kroppen behöver inte vara vacker, utan kan låta de kroppsliga behoven
komma före kravet på att vara ett tillgängligt objekt för männens blickar. De kroppsliga
behoven får relativt stort utrymme hos Lodalen. My drar sig inte för att berätta om sitt behov
av att fisa eller beklaga sig över att hon är för bakfull för att ”lägga en kabel” (Smulklubbens
skamlösa systrar, 54).
Ett annat kroppsligt behov som avhandlas i stor utsträckning är sex. I Smulklubbens
skamlösa systrar vill My inte ha ett förhållande utan en älskarinna och beklagar sig ständigt
över hur sexuellt utsvulten hon är. Sexualiteten ses inte heller enbart som något som svarar på
någon annans behov, utan romanerna berättar om hur såväl My som Hedda onanerar
(Smulklubbens skamlösa systrar, 66; Trekant, 54–58). Det här står i kontrast till sexualiteten
hos de heterosexuella kvinnorna som i större utsträckning svarar på mäns behov. My har
under en period ett förhållande med en gift heterosexuell kvinna, kallad C-kupan, och hon
beskrivs som passiv när det kommer till sex. My konstaterar att heterosexuella kvinnor är
vana vid att bli uppraggade och förförda – att det till och med förväntas av dem att de ska vara
passiva ”[o]m de inte vill bli betraktade som små kåta hyndor” (Trekant, 158). C-kupan
berättar för My att hon aldrig har fått orgasm med en man, men med My kommer hon till sist,
och så småningom tar hon för sig mer sexuellt tillsammans med kvinnor.
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Temat med otillfredsställda heterosexuella kvinnor återkommer hos Boije af Gennäs.
Sophie känner många kvinnor som nästan aldrig får orgasm med sina män eftersom männen
inte tycks tycka att den kvinnliga orgasmen är tillräckligt viktig för att vänta in sina fruar
(Stjärnor utan svindel, 501). När Kaja vid ett tillfälle inte vill ha sex blir Sophie förtvivlad,
och när de talar om det inser de att Sophie ser på relationen som en man–kvinna–relation där
kvinnan inte får nekas sex utan att bli en hora, men så är det inte säger Kaja: ”Jag är ingen
man, du är inte min fru och jag är inte mer drivande än du i den här relationen. Vi är kvinnor
båda två, du är min jämlike, och måste själv ta ansvar för när du vill ha sex. Och när du inte
vill. Precis som jag.” (Stjärnor utan svindel, 321) Också här sägs den heterosexuella kvinnliga
sexualiteten svara mot mäns behov, medan den lesbiska sexualiteten är självständig. När
Sophie är på tjejklubb slås hon av hur frigjort många dansar – det var som ”förkroppsligad
sexualitet” (Stjärnor utan svindel, 262). Sophie tycker att heterosexuella kvinnor har mycket
att lära av de lesbiska: ”Hos de lesbiska fanns en stor mängd kunskap som heterosexuella
kvinnor kunde dra nytta av, kunskap som rörde sexualitet och bejakande av den egna kroppen,
som rörde styrka, som rörde vilja och förmåga att överleva i ett patriarkat.” (Stjärnor utan
svindel, 262) De lesbiska kvinnorna befinner sig i andra slags rum än de heterosexuella
kvinnorna. Män saknas i många av dessa rum, som därför inte heller färgas av manlig
hegemoni. Som vi sett påverkar det manligt dominerade rummet den heterosexuella
kvinnokroppen som måste hållas på plats och blir begränsad. På samma sätt påverkar
avsaknaden av manlig hegenomi i det lesbiska rummet den lesbiska kvinnokroppen som får ta
plats och får större manöverutrymme.

Klass, kön och sexualitet
Skillnaderna mellan de lesbiska och heterosexuella kvinnokropparna är också en fråga om
klass, i synnerhet hos Boije af Gennäs där klass är en ständigt återkommande fråga. Hos
Lodalen är klasstemat mindre framträdande, men det är tydligt att My och hennes vänner är
vänsteraktivister som inte bryr sig särskilt mycket om vett och etikett. Karlsson sägs
visserligen ha en fin familjebakgrund och håller ett välkomsttal vid tjejmiddagen, men festen
blir ändå avslappnad och långt ifrån lika styrd av etikettsregler som de fester Sophie går på i
Stjärnor utan svindel. Inte bara smokingfesterna i Riddarhuset, utan också mindre
parmiddagar är kontrollerade in i minsta detalj. Romanens första kapitel beskriver en
parmiddag hemma hos Sophie och Lukas, där Sophie inte kan slappna av en sekund av oro för
att något inte ska gå enligt planerna; hon blir t.ex. alldeles kall när Lukas håller på att glömma
bort välkomsttalet (Stjärnor utan svindel, 26). Samtidigt intar hon en viss ironisk distans till
sin roll som värdinna när hon beskriver sig själv som en mekanisk docka: ”Värdinneskapets
plikter, man var som uppvridbar. Tick, tick, tick; vassa klackar mot parketten; röda, blanka
läppar, lika röda naglar; ädla stenar, glänsande ögon, skinande hår som liksom studs-studsstudsade medan man rörde sig.” (Stjärnor utan svindel, 18). Överklassmiljön bidrar med ännu
en aspekt till det manligt dominerade rum som den heterosexuella kvinnokoppen befinner sig
i och lämnar avtryck på den: rädslan för ett socialt felsteg som att glömma välkomsttalet
påverkar Sophies kropp (hon blir kall).
Genom den lesbiska gemenskapen konfronteras Sophie med en annan rumslighet än den
hon är van vid, och den blir en fristad från hennes roll som heterosexuell kvinna i överklassen.
Det är ingen slump att Kaja bor på Söder, i ett kvarter där Sophie aldrig förut varit:
”Hyreskaserner, smutsiga fasader; hela kvarteret andades arbetarklass och misär [...].”
(Stjärnor utan svindel, 119 f.) Idag kan beskrivningen tyckas skrattretande med tanke på de
unga, välbärgade och trendsättande människor som rör sig på Söders gator, men förläggandet
av det lesbiska kollektivet till just Söder bör ses som en strävan att placera Kaja och hennes
vänner i ett specifikt rum: en arbetarklasstradition som ligger långt ifrån den tillvaro Sophie är
van vid. Första gången hon besöker Kaja inser hon att hon kommit till
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en annan värld. Här fanns inga såssnipor i silver, inga inramade släktporträtt, inga
bordstabletter med fågelmotiv. Ett skåp stod öppet och avslöjade travar av urtvättade Tshirts och stickade tröjor. En randig trasmatta låg på golvet. Halvt sönderrivna affischer
satt uppnålade på väggarna. Överallt stod växter. I vardagsrummet dammiga, omatchade
möbler som föreföll att komma från någon typ av second-hand-affär. (Stjärnor utan
svindel, 121)

Det här är ett hem som tycks levande och i samklang med dem som bor i det till skillnad från
den likformighet som präglar de överklasshem som Sophie är van vid. Växterna betonar det
organiska och naturliga i detta rum och hos dem som befolkar det. Den lesbiska tillvaron
präglad av vänsteraktivism och arbetarklass framstår som mer naturlig, och den står i
motsättning till den heterosexuella överklasstillvaron som framställs som artificiell. Rita
Paqvalén läser Stjärnor utan svindel som en lesbisk utvecklingsroman där huvudpersonen
strävar efter att bli ett autentiskt subjekt. Paqvalén lyfter fram motsättningarna mellan Sophies
tidigare liv i en hårt kontrollerad heterosexuell överklass och den nya lesbiska fria gemenskap
som hon blir del av och menar att den speglar en motsättning mellan falskhet och autenticitet:
Sophie finner sitt ursprungsjag – bortom patriarkatets falska konstruktioner finns den sanna
kvinnligheten (Paqvalén 2002).
Jag har betonat kroppens centrala roll i denna process. Kroppen blir en plats där de olika
identiteterna kön, klass och sexualitet möts. Den befinner sig i olika rumsligheter som
påverkar dess uttrycksmöjligheter och dess grad av naturlighet. Kombinationen kvinnlighet,
överklass och heterosexualitet resulterar i en kropp som styrs av kulturen: den är kontrollerad
och bör behaga betraktaren, men ges inte något större utrymme att agera på egen hand eller ta
plats. Som kontrast presenteras en kropp där kvinnlighet, arbetarklass/vänsteraktivism och
homosexualitet möts, och denna kropp framställs som naturlig och tillåts ta plats i sin egen
rätt. Den heterosexuella kvinnokroppen ur överklassen hålls på plats medan den lesbiska
vänsteraktivistiska kvinnokroppen tillåts ta plats – den kvinnliga kroppen behöver ett eget
rum, d.v.s. ett rum som inte präglas av manlig hegemoni, för att kunna utvecklas fritt.
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Parkour – en posthumanistisk idrott?
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Kalle.jonasson@mah.se
Detta paper belyser kultur~natur-temat ur ett idrottsfilosofiskt och idrottssociologiskt perspektiv. Texten behandlar det, för att vara en idrottsliknande verksamhet,
relativt nyligen uppkomna kroppsliga och rörelseorienterade uttrycket Parkour –
the Art of Movement. Parkour går ut på att så snabbt och effektivt som möjligt förflytta sig genom i stort sett vilka miljöer som helst - företrädesvis, om än inte
uteslutande, i offentliga utomhusmiljöer. Detta, att den går att utöva på platser
som tillhör de båda förment motsatta polerna kultur och natur, skiljer ut Parkour
från de flesta andra idrotter, både moderna och postindustriella sådana. Problemområdet förstås med Johan Huizingas och Roger Caillois ”klassiska” lek- och
spel-teorier, enligt vilka ett kollektiv springer ur sina lekar och/eller att de senare
tyder på (samt reproducerar) det förra. Främst diskuteras Parkour utifrån antropologen och vetenskapssociologen Bruno Latours teorier om ”den moderna överenskommelsen”, vars nitiska uppdelning av världen i natur och kultur kommit att
representera motsatsen till hållbar utveckling. Att förneka dessa polers
isärhållning för vetenskapen kan ses som, vad Latour har uttryckt som, en ”amodern” strävan. Detta anspråk kan också kallas posthumanistiskt. Om ett samhälle
tyder på, springer ur eller reproduceras av sina idrotter, spel och lekar, bör följaktligen de moderna idrotterna granskas noggrant. Essän syftar till att diskutera
idrott med Latours ”amoderna” begrepp och undersöker Parkour som en möjlig
amodern idrott.

161

Introduktion
Natur och kultur är svåra att hålla isär, både i tanken och i verkligheten. När vi säger att vi
längtar ut i naturen avses nog i de flesta fall inte en vistelse i ställen som öknar, polarisar och
träsk. Och om vi står på en brygga vid havet eller om vi går på en upptrampad stig i skogen
var befinner vi oss då? I naturen i eller i kulturen? Men i den s.k. moderna epoken har man
kämpat hårt för att hålla dessa poler isär (Latour, 1993, 1999). Vetenskapen som vädrade
morgonluft i och med upplysningen är med sin indelning i natur- och kulturvetenskaper det
självklara navet i ”de modernas” (Latour, 1993) anspråk att dela in världen på så vis. Men hur
förhåller det sig med en annan av modernitetens stora innovationer: tävlingsidrotten? En utgångspunkt för denna presentation är att ett samhälle kan avläsas i och/eller reproduceras av
sina lekar, spel och idrotter (Caillois, 1958/2001), alternativt, eller komplementärt, springer ur
sådana verksamheter (Huizinga, 1945/1998). De moderna tävlingsidrotterna, som de
beskrivits av t.ex. historikern Allen Guttmann (1978, 2004), förstås således i föreliggande text
som återskapandes ”den moderna överenskommelsen” (Latour, 1993).
I min licentiatuppsats (Jonasson, 2009) belyser jag fotboll utifrån ett ”amodernt” perspektiv (Latour, 1993; Serres & Latour, 1995) och finner att den moderna tävlingsfotbollen, den
s.k. associationsfotbollen, reproducerar isärhållningen av natur och kultur. Detta argumenterar
jag för utifrån en läsning av sociologer (Elias, 1979, Elias & Dunning, 1986, Giulianotti,
1999) som använt fotbollen som en metafor eller modell för såväl gruppdynamik som samhället i stort. Giulianotti (1999) menar t.ex. att individ/kollektiv-spänningen i fotboll på ett
exakt vis duplicerar generella samhälleliga skeenden. Modeller av samhället som enbart fokuserar mänskliga faktorer, är, enligt Latour (1998), starka bidragsgivare till indelningen av
världen i två poler: natur och kultur. Problemet är enligt Latour att denna isärhållning, samtidigt som den bidragit till välstånd (för några) har gett upphov till världsomspännande problem
som exempelvis global uppvärmning.
Om det är rimligt att anta, som Latour (1993, 1998, 1999) gör, att de modernas
natur/kultur-indelning inte är hållbar (om än verkbar), och om man därtill finner antropologen
Roger Caillois (1958/2001) påstående om att ett samhälle reproduceras av sina idrotter plausibelt, vad för typ av idrott kan visa vägen till en mer hållbar utveckling?
Jag menar inte med detta att förekomsten av en idrott som fotboll leder till miljöförstöring,
utan att ett samhällssystem finner näring i sina idrotter. Kan ett samhälles/kollektivs idrotter
och spel antas legitimera förutvarande, men också nya, aktivitetsmönster (det vill säga sätt att
producera rum)? Ovan lyfts studier som slagit mynt av fotboll som en metafor för grupp- och
samhällsdynamik och det kan ge en fingervisning om hur en idrott kan förstärker vissa drag i
ett kollektiv, åtminstone hur det samma ontologiseras i akademin. Denna text handlar, åtminstone på en metanivå, inte bara om hur idrott förhåller sig till natur~kultur-diskussionen utan
också om hur man inom akademin kan göra det. Idrottsuttryck används även och kanske
främst utanför akademin som åskådliggörande metaforer. Begrepp som ”time-out”, ”höja ribban” och ”ända in i kaklet” vittnar om idrotten som en stark diskursproducent i de modernas
samhällen, i det här fallet Sverige.
Men vår samtid då, vad har den gett upphov till för idrotter, och vad pekar de i för
riktning? När en ny idrott dyker upp, blir den, eller i alla fall delar av den, förr eller senare,
upptagen i den allmänna sportifieringsprocessen (Dunning, 1999). Detta innebär att den nya
idrotten tillgodogör sig vissa av den moderna tävlingsidrottens drag. Snowboard är ett sådant
exempel (Bäckström, 2004) och E-sport, det vill säga tävlingsbaserat datorspelande är ett annat (Jonasson, 2005, Thiborg, kommande).
En av de senast uppkomna och vitt, om än inte inom akademin, uppmärksammade idrotterna är parkour – en disciplin som går ut på att kunna förflytta sig så kroppsligt ekonomiskt
och/eller estetiskt som möjligt i vilken terräng om helst. Denna idrott uppstod som en spon-
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tanidrott i förorterna till Paris under 1990-talet, men har senare till viss del sportifierats (Atkinson, 2009). Specialdesignade terränger, särskilda skolor och internationella mästerskap
inom parkour har dykt upp som ett kvitto på detta (Johnsson, 2009). Icke desto mindre är dess
rörelserepertoar anpassad för i stort sett alla terrestra miljöer och detta med en minimal mängd
utrustning (kläder och skor). Det är denna karakteristik som intresserar mig, för här skiljer
parkour ut sig från både de moderna tävlingsidrotternas anpassning till speciellt utformade
miljöer och de senmoderna livsstilsidrotternas fokus på bruket av ny teknologi (Wheaton,
2004). Rum är att betrakta som ett viktigt analytiskt nav, i såväl denna studie som, bedömer
jag det, närmandet till kultur~natur-diskussionen i stort (Murdoch, 2005).
Mitt projekt, som ska mynna ut i en avhandling, syftar till att diskutera idrott ur ett amodernt perspektiv och i detta paper föreslår jag parkour som ett exempel på en amodern idrott,
som kan belysas med posthumanistiska perspektiv.

Teoretiska utgångspunkter
En av utgångspunkterna för hur jag förstår idrott är att ett kollektiv tyder på, reproduceras
samt sammanfattas av (och i vissa vill kanske t.o.m. härstammar från) sina lekar och spel.
Antropologen Clifford Geertz (1973) menade således att den balinesiska tuppfäktningen
sammanfattade den kultur den var situerad i.
All kultur härstammar från lek föreslog den holländske historikern Johan Huizinga
(1945/1998) i sin bok Homo Ludens. Detta gick stick i stäv mot tidigare antropologiska vittnesbörd som behandlat inslag av lek som randfenomen präglade på den givna kulturen. Den
franske antropologen Roger Caillois (1958/2001) menade att de två perspektiven inte behöver
utesluta varandra och att det oftast föreligger så komplexa förbindelser och förhållanden att
det är omöjligt att utröna vilken av förklaringsmodellerna som är giltig för den avhandlade
leken i fråga. Det centrala, enligt honom, är vilken social funktion en lek eller spel har i det
undersökta sammanhanget. Som ett exempel nämner Caillois spelet Monopol, vilket definitivt
är en avbildning av en därför föregående kapitalism, men detta behöver inte betyda att spelet
är in signifikant i kapitalistiska samhällen utan snarare en återskapare av de sammas logiker.
Den andra utgångspunkten är det amoderna/posthumanistiska perspektivet. I min licentatiatuppsats stipulerar jag att Gilles Deleuze och Felix Guattari (1987), Latour (1993, 1999)
och Serres och Latour (1995) skulle kunna påstås företräda ett amodern perspektiv (som ursprungligen myntades av Latour). Dessa filosofer har på annat ställe (Murdoch, 2005)
sorterats in under paraplybegreppet poststrukturalistisk geografi.
Samlande för denna diskurs är ”att utgå från mitten”, d.v.s. att inte initialt laborera med
motsatspar som subjekt/objekt, natur/kultur, primitiv/civiliserad etc. Natur/kultur-paret
erbjuder två mycket svårdefinierade poler och själva indelningen förstår Latour (1993) som
till stor del harmfull.
Anspråket att göra, och själva utförandet av, denna uppdelning är enligt Latour (1993) signifikativt för ”de moderna” - d.v.s. det smått mytiska kollektiv som allt sedan seklen kring
upplysningen har kommit att sprida sina idéer över hela världen. Indelningen kallar han ”reningen” och som den främsta pådrivaren i denna process framstår vetenskapen - upplysningens
centrala motor (Liedman, 1997). Detta sker såväl i naturvetenskaplig som i samhällsvetenskaplig forskning enligt ett kontrakt, som Latour (1999) kallar ”den moderna överenskommelsen”. Hur vi skriver om natur och kultur påverkar reningsprocessen, vare sig vi bidrar till eller
avvecklar den. Men var i ligger då farorna med reningen?
Det grannlaga arbetet att upprätthålla dikotomier, som natur och kultur, är typiskt i moderniteten (Bauman, 1991). På så vis skiljer vi ut oss från andra historiska kollektiv, exempelvis
de ”primitiva” samhällen som klassisk antropologi har studerat. I sådana kollektiv har
rigorösa tabun reglerat vilka hybrider och nätverk mellan natur och kultur som har varit
tillåtna. I och med upplysningens vetenskapsivran befriades så småningom naturvetenskapen
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från sådana tabun och upphöjdes därmed till en opolitiskt bunden upptäckare och avtäckare av
objektiva fakta och sanningar. Försöken att tygla naturen etablerade, enligt Latour, de moderna som några av världshistoriens mest kreativa kollektiv. Otaliga är de innovationer, hjälpmedel och uppfinningar som sprungit ur detta reningsarbete. Paradoxalt nog, har strävan efter
rening lett till att naturkulturhybriderna blivit fler. Latour ser nämligen inte teknologi och
vetenskap som skilda från varandra, utan använder begreppet teknovetenskap. Detta enorma
projekt är emellertid ingen sanningsproducent, utan helt enkelt det mest effektiva sättet hittills
att knyta ickemänskliga aktörer till det mänskliga kollektivet. Denna sammankoppling av
natur- och kulturresurser kallas ”medieringsarbetet”. Reningen och mediering sammantaget
har utrustat de moderna med det historiskt sett mest effektiva sättet att skapa storskaliga
förändringar i världen. Och även om naturvetenskapens innovationer härvidlag har haft den
största påverkan, kan även den sociala ingenjörskonsten lyftas. Och här uppstår enligt Latour
problemet, då de nya aktörer som knyts till kollektivet inte tillskrivs aktörsstatus. En aktör
som är en del i det nätverk som ligger bakom växthuseffekten, d.v.s. som via naturvetenskapliga rön knutits till kollektivet, är den ansamling av koldioxid som efterhand blivit allt större.
Ironin i situationen är att samtidigt som, och på grund av, att de moderna renar kultur
från natur, subjekt från objekt, möjliggörs ännu tätare förbindelser mellan dessa därför otänkbara poler. Frågan är bara hur de modernas idrotter kan belysa denna process?

Parkour
Parkour vill jag förstå som ett exempel på en vad Latour kallar amodern företeelse, d.v.s. en
praktik som ”syr igen sömmen” mellan natur och kultur. Om ett kollektiv tyder på sina lekar,
som nämnda ”klassiska” lekteorier föreslår, var hamnar Parkour då? Om den moderna tävlingsidrotten reproducerar den moderna överenskommelsen – vars progresstanke enligt Latour
(1993) inte är hållbar – och dess logiker så borde detta innebära att vi får se oss om efter nya
idrotter som kan belysa hur vi kan gynna en amodern livshållning.
Day (2003) menar att parkour, precis som skateboarding har förståtts av Borden (2001),
skapar nya typer av rum i urbana offentliga miljöer.
By vaulting the rail and using it as a pivot between zones the divisions are erased, the
body is suspended and consequently new space is created. Firstly there is the space that
was previously split into two zones. Through the negation of the division, the two zones
become one, single uber-zone (Day, 2003, s. 8-9).

Att två zoner blir en kan med Deleuzes och Guattaris (1987) begrepp förstås som en ”utslätning” av ”räfflorna” i ett rum. Detta menar jag (Jonasson, 2009) händer i folkfotbollens och
rastfotbollens klungliknande spel. Det räfflade rummet bär likheter med Foucaults disciplinära (och i poler indelade) rum, medan det släta rummet är ett slags nomadiskt flödesrum vilket uppstår när en ”flyktlinje”, d.v.s. ett försök att undkomma maktens grepp, dras upp; ”we
must invent our lines of flight, if we are able, and the only way we can invent them is by effectively drawing them, in our lives” (Deleuze & Guattari, 1987, s. 202). Daskalaki, Stara och
Imas (2008) menar på så vis att rörelser som parkour kan ses som kritik mot ”corporate spaces”. Jag vill emellertid undersöka om de affirmativa värden som omsätts mellan utövare och
urban omgivning i parkour kan, som Mörtenbäck (2005) menar, ses som en ”vägran att exkludera och att sätta sig i opposition till andra identiteter” (ibid, s. 91, min översättning). Är
parkour på så vis ett av de affirmativa aktivitetsmönster som den holländske filosofen René
ten Bos (2005), i sin behandling av Giorgio Agamben, efterlyser i nutiden?
The point is to completely change the world without violating or harming it, that is, you
change the world by affirming it. Saying ‘yes’ to life as such entails that you refuse to exclude – exclusion is, of course a way of saying ‘no’ (a ‘no’ to this particular group, a ‘no’
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to an identity that differs from yours, a ‘no’ to your body or a ‘no’ to the animal in you)
(ibid, s. 37,).

Konstruktion istället för dekonstruktion, aktion istället för reaktion, affirmation istället för
negation; m.a.o. att tona ner det kritiska och dialektiska perspektiv som t.ex. Atkinson (2009)
intar i sin tolkning av parkour som anarko-environmentalistisk rörelse. Donna Haraway
(2008), en teoretiker som ibland räknas till den posthumanistiska diskursen, menar att beröring (”to touch”) bör räknas som en av de viktigaste minsta beståndsdelarna i en posthuman/amodern värld, något som hon exemplifierar utifrån relationen mellan människa och
hund. Skulle ett sådant begrepp kunna överföras till diskussionen om parkour, d.v.s. i analysen relationen mellan människa och material/artefakt?
Å andra sidan skulle man se parkour som ett idrottsligt exempel på den ”västerländska
buddism” som – den förövrigt Deleuze-kritiske (Zizek, 2004) – filosofen Slavoj Zizek (2001)
menar spelar den nutida globala kapitalismen i händerna.
[A]lthough "Western Buddhism" presents itself as the remedy against the stressful tension
of capitalist dynamics, … it actually functions as its perfect ideological supplement. …
Things simply move too fast, and before one can accustom oneself to an invention, it has
already been supplanted by a new one. … The recourse to Taoism or Buddhism offers a
way out of this predicament that definitely works better than the desperate escape into old
traditions. Instead of trying to cope with the accelerating rhythm of technological progress and social changes, one should rather renounce the very endeavor to retain control
over what goes on, rejecting it as the expression of the modern logic of domination. One
should, instead, "let oneself go," drift along, while retaining an inner distance and indifference toward the mad dance of accelerated process, a distance based on the insight that
all this social and technological upheaval is ultimately just a non-substantial proliferation
of semblances that do not really concern the innermost kernel of our being. One is almost
tempted to resuscitate the old infamous Marxist cliché of religion as the "opium of the
people," as the imaginary supplement to terrestrial misery. The "Western Buddhist"
meditative stance is arguably the most efficient way for us to fully participate in capitalist
dynamics while retaining the appearance of mental sanity (ibid, s. 1)

Huruvida det aktivitetsmönster som parkour ger upphov till följsamma identiteter, som gjorda
för att låta kapitalismen av idag ha sin gilla gång, eller praktiken är att betrakta som en proteströrelse (eller något annat), är en fråga för det kommande avhandlingsprojektet.
Avslutningsvis, och som en återkoppling till kultur~natur-temat, kan man fundera lite över
parkour som något som syr den moderna överenskommelsens noggrant uppsprättade söm åter
(Latour, 1993), och detta mot bakgrund mot grundaren av parkour, David Belles mest sedda
video på Youtube. Efter allehanda halsbrytande takhopp och tricks i stadsmiljö byts perspektivet till ”naturliga miljöer”, klippor, hav och skog, nästan mitt i ett hopp. 1
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Vad är kulturpolitik?
Professionellt, smalt och okontroversiellt? 1
Tobias Harding
Tema Kultur och samhälle, Linköpings universitet
tobias.harding@liu.se
Texten svarar på frågan ”Vad är kulturpolitik?”, om man med kulturpolitik menar
svenska statens politik gentemot kulturområdet. Jag försöker också besvara frågan
om vad som utmärker den statliga kulturpolitiken i den trängre meningen kulturdepartementets politik. Denna utgör nämligen, enligt de flesta rimliga sätt att räkna, inte huvuddelen av statens politik gentemot kulturområdet. Inte heller är den
representativ för denna. Däremot har den andra utmärkande drag, som att den är
nära knuten till kulturens fält och professioner, samt att den är inrättad efter
armslängdsprincipen. Kulturens innehåll är alltså inte längre en politisk fråga – för
de politiker som verkar på detta område. Ser man till hela statens politik gentemot
kulturområdet blir det emellertid rimligt att också räkna med t.ex. upphovsrättsfrågorna, amatörkulturen, kulturnäringarna, skatteincitament och kulturens roll i
skola och utbildning. Det vidare område som beskrivs här framstår som allt annat
än smalt, okontroversiellt eller enbart en fråga för professionella. Tvärtom inkluderar det flera av samtidens mest omdebatterade frågor. Idag är dessa frågor emellertid i stor utsträckning främmande för kulturpolitiken i explicit mening. För den
kulturpolitiska forskningens räkning bör dessa skillnader ses som ett viktigt område. De organisatoriska gränserna mellan olika delar av staten har också tydliga
effekter på politikens innehåll.
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Det har ofta sagts att man inte vinner val på kulturpolitik. Jag skall inte försöka finna citatets
ursprung utan nöjer mig med att konstatera att den som ägnar sig åt kulturpolitisk forskning
kan räkna med att stöta på det med jämna mellanrum (t.ex. Frenander 2005). Min omedelbara
reaktion har alltid varit att kulturpolitikens politiska betydelse i hög grad beror på vad man
menar med ”kulturpolitik”. Kulturella frågor står ofta i fokus för politiska konflikter. Som exempel på konfrontatoriskt inriktade politiker som satt kulturfrågorna högt på agendan kan
t.ex. nämnas Josef Goebbels, Hitlers riksminister för folkupplysning och propaganda. Exemplet belyser också att det inte nödvändigtvis är positivt när kulturella frågor sätts högt på agendan, något som annars ofta tycks underförstått i kulturpolitisk debatt. Försvaret av den egna
kulturen har ofta utgjort fokus såväl för totalitära rörelser som för deras motståndare. Samtidigt har kulturutövarna, just i sin kulturproduktion, ofta fyllt en viktig roll både i motståndet
mot auktoritära stater och i försvarandet och uppbyggandet av sådana.
Kan det vara så att det är i stabila demokratiska stater som kulturpolitiken blir okontroversiell? Detta skulle i så fall kunna bero på att konsensus råder om samhällets kulturella grundvärden. Det skulle också kunna bero på att sådana stater i vår tid tenderar att organisera sin
kulturpolitik enligt armslängdsprincipen och att innehållsfrågorna därmed förs bort från den
(parti)politiska agendan (Vestheim 2007).
Det är emellertid inte så att diskussionen kring ”kulturella grundvärden” i dagens Sverige
är okontroversiell, något som inte minst belyses av debatten i integrationsfrågorna. Även
konstnärernas roll i samhället har med jämna mellanrum skapat en delvis politisk debatt. Under våren 2009 dök frågan t.ex. upp i kölvattnen efter ett par kontroversiella projekt vid Konstfack. Under sommaren följde Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund upp med att
angripa den så kallade kultureliten i sitt tal i Almedalen. En av de tyngsta politiska frågorna
samma år var upphovsrätten, inte minst då denna diskuterats i samband med rättegången mot
The Pirate Bay. Grundfrågan i den debatten, om än inte i rättegången, kan sägas vara dels
rätten att använda och ta del av kultur och dels vilka åtgärder som är rimliga för staten att
vidta för att säkerställa upphovsmännens rättigheter. Piratpartiets framgångar i europaparlamentsvalet antyder att dessa frågor i vida kretsar inte betraktas som oviktiga.
Ingen av dessa frågor berör emellertid annat än indirekt de frågor som i statens administrativa uppdelning av politikområden betraktas som kulturpolitik. Merparten av frågorna hänförs
istället till utbildningspolitiken, andra till migrationspolitiken samt till Justitiedepartementets
– och inte minst till domstolarnas – ansvarsområden.
Även på kulturdepartementets område flammade diskussionen emellertid upp under
samma vår, för första gången på mycket länge. Då rörde det sig främst om svaren på förslagen
i Kulturutredningens betänkande, och då i första hand de rent organisatoriska förslagen. Det
har också hävdats att Kulturutredningens förslag i första hand gällde organisationsfrågor. Det
är värt att notera att dessa diskussioner var till synes helt avskurna från de diskussioner som
samtidigt bedrevs kring upphovsrätten. Kulturutredningen nämnde inte ens denna fråga. Att
döma av den följande debatten tycks diskussionen i och kring Sveriges, av armslängd präglade, statliga kulturpolitiska system istället ha fokuserat på dess egen myndighetsorganisation.
Detta kan tolkas som att de innehållsliga frågorna överlåtits på fältet och att detta förhåller sig
till kulturpolitiken i första hand genom att försvara förutsättningarna för sitt oberoende. Så
kan man också tolka diskussionen kring kvalitetsbegreppet, som annars tycks vara det närmaste en innehållslig diskussion som vårens debatter kom. Distansen till den övriga diskussionen förblir emellertid anmärkningsvärd.
Detta organisatoriska fokus tycks emellertid enbart gälla kulturpolitiken i meningen ”kulturdepartementets område” eller rubriken ”kulturpolitik” i statsbudgeten, två varianter av vad
den brittiske kulturpolitikforskaren Jeremy Ahearne (2009) beskriver som statens explicita
kulturpolitik. Det verkar däremot inte gälla generellt ens för den statliga kulturpolitiken om
man med detta menar hela den politik som inriktar sig på kulturområdet som en avgränsad
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samhällssfär (se nedan angående denna avgränsning), för att inte tala om den politik som strävar efter att påverka kulturen i ordets vidare antropologiska mening, det som Ahearne kallar
implicit kulturpolitik. 2
I det följande försöker jag göra en övergripande beskrivning av hela den statliga politik
som inriktar sig på kulturområdet som samhällssfär. Sådana övergripande beskrivningar har
nämligen hittills lyst med sin frånvaro. Jag försöker också besvara frågan om vad som utmärker den statliga kulturpolitik som explicit beskrivs som just kulturpolitik. Jag menar nämligen
att denna, enligt de flesta rimliga sätt att räkna, inte utgör huvuddelen av statens politik gentemot kulturområdet. Inte heller är den representativ för denna. Däremot menar jag att den har
andra utmärkande drag, som att den i första hand inriktar sig mot en tämligen begränsad del
av kulturlivet, nämligen mot en kultur som är smal och professionell. Den utmärker sig också
genom att den är inrättad efter armslängdsprincipen. Denna politik är däremot inte typisk för
hela statens politik gentemot kulturområdet. Detta förklarar också varför politiken – om än
inte nödvändigtvis fältet – blir okontroversiell.
Beskrivningen gäller statlig svensk kulturpolitik, men jag misstänker att den har likheter
med den nationella kulturpolitiken i andra västeuropeiska länder och på andra håll och nivåer.
Om så är fallet har den avgörande konsekvenser för vad som bör studeras i kulturpolitisk
forskning, givet att man är mer intresserad av kulturlivet än av det specifika politikområdet.

Utgångspunkter, material och avgränsningar
I det följande utgår jag från ett normativt institutionellt synsätt där organisationsformen anses
styra politikens inriktning. Vissa rolluppfattningar och normer anses institutionaliserade i
organisationen; förgivettagna scripta för lämpligt agerande i olika situationer, liksom föreställningar om organisationens uppdrag och den egna rollen i den, normer och föreställningar
som traderas i organisationen och överförs till nya medlemmar (March & Olsen 1989). Detta
gäller inte minst för de policyskapande aktörer som deltar i utformandet av den statliga kulturpolitiken. Sådana normer tenderar också att bli allt mer homogena inom avgränsade organisatoriska miljöer, såsom organisationer eller delar av organisationer påverkade av samma profession. Inom kulturområdet kan man iaktta att olika subfält inom sig tenderar att upprätthålla
en viss homogenitet i fråga om normer, något som märks inte minst när nya normer sprids
(Harding 2007, Powel &DiMaggio 1991).
Perspektivet har också inslag av historisk institutionalism. Politiken anses alltså styrd av
tidigare beslut. Viktiga vägval kan ofta ha gjorts mycket långt tillbaka i historien. De kan också ha fått konsekvenser långt utöver vad de som fattat de relevanta besluten kan ha kunnat
förutse eller ens har varit intresserade av. De är minst lika ofta de oförutsedda konsekvenserna
av politiskt handlande som blir långsiktigt relevanta som de önskade eller förutsedda. Som ett
exempel kan nämnas de styrande effekter som de österrikiska Habsburgkejsarnas intresse för
musik enligt vissa forskare har fått för vilka kulturinstitutioner som än idag dominerar i flera
centraleuropeiska länder. Ett annat exempel är hur den svenska myndighetsstrukturen och
regeringskansliets organisation i många fall kan förklaras genom vägval gjorda för så länge
sedan som på 1600-talet, vilket dock inte ska tolkas som att deras organisation skulle vara så
gammal, utan snarare som att den utvecklats i en miljö där tidigare beslut har påverkat handlingsmöjligheterna (Pierson 2000, exempel från Cummings & Katz 1987, Zimmer & Toepler
1999 och Premfors et al 2003).
Det som diskuteras här är den statliga svenska kulturpolitiken. Med staten avses staten som
juridisk person, dvs. inte landsting, primärkommuner eller privaträttsliga subjekt. Staten styrs
av regering och riksdag och inkluderar de myndigheter och andra organ som är underställda
dessa. Detta skall dock inte tolkas som att jag uppfattar staten som en enhetlig aktör. Tvärtom
utgör den en komplex organisatorisk miljö där en mängd olika aktörer kan urskiljas. Det går
heller inte att dra någon skarp gräns mellan staten och dess omgivande miljö. En mängd olika
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aktörer som inte är delar av staten, sådan jag just definierade den, är trots detta tydliga aktörer
i de processer där staten formulerar sin hållning i olika frågor. De politiska partierna är ett av
de mer uppenbara exemplen på detta. På det kulturpolitiska området spelar också olika representanter för det konstnärliga och det vetenskapliga fältet stor roll, vilket jag kommer att
återkomma till. Kulturområdet innehåller också en mängd aktörer som kan beskrivas som
myndighetsliknande organ, dvs. aktörer som samtidigt är stiftelser, eller andra privaträttsliga
organ, och har uppgifter som liknar myndigheters (ESV 2008:34). Det är inte självskrivet att
ett museum som utgör en del av en statlig myndighet (som t.ex. Historiska Museet) beter sig
annorlunda än ett museum som är en stiftelse men som är helt beroende av statlig finansiering
(som t.ex. Nordiska Museet). Här finns det med andra ord en gråzon.
Den beskrivning som här ges av kulturpolitiken bygger i första hand på material insamlat
till min avhandling Nationalising Culture, samt på annan tidigare forskning. Materialet består
till stor del av officiella dokument så som utredningar, propositioner och riksdagsmaterial.
Den ursprungliga presentationen av dessa dokument för riksdag och regering betraktas som en
politisk handling samtidigt som dokumenten också används som historiska källor. Det är först
i det senare fallet som de utsätts för källkritik. I avhandlingen studerades samtliga betänkanden från samtliga statliga utredningar som tillsattes eller avslutades under perioderna 19711973 och 1991-2002, samtliga propositioner som framlades under perioderna, eller som kan
ses som resultat av sådana utredningar, samtliga betänkanden från kulturutskottet från de perioderna eller som svar på sådana propositioner, liksom även partimotioner och betänkanden
från andra utskott i anslutning till sådana förslag. Detta material har här kompletterats med
ytterligare betänkanden och propositioner från perioderna 1974-1991 och 2002-2009 (fram
t.o.m. sommaren 2009), samt från andra politikområden. Även om många av de utredningar
som publicerats efter 2002 tillsatts då eller tidigare, och därmed ingår i avhandlingsmaterialet,
kan materialet från andra politikområden och från de perioder som jag inte studerade i samband med avhandlingen dock inte göra anspråk på att vara heltäckande.
Ett sådant materialurval innebär med nödvändighet ett fokus dels på den explicita kulturpolitiken och dels på vad som sägs officiellt i statens centrala organ, samt på andra aktörers
agerande i förhållande till dessa (till skillnad från deras agerande i övrigt). Fördelar är dock att
de dokument som behandlas kan ses som handlingar snarare än beskrivningar av handlingar,
och följaktligen som primärkällor. De utgör också en handlingskategori där det inom givna
ramar blir möjligt att vara tämligen heltäckande i beskrivningen av framförallt riksdagens,
regeringens och de statliga utredningarnas agerande. Samtidigt innebär urvalet att man till
viss del också kan följa andra aktörers respons på dessa handlingar, i första hand genom beskrivningen av inkomna remissvar men också genom övriga beskrivningar, t.ex. riksdagsutskottens betänkanden och i motioner. 3 Beskrivningen blir dock förhoppningsvis mer allsidig
tack vare att den kompletterats med ytterligare källor samt med annan forskning.

Vad är kultur (i ”kulturpolitik”)?
Frågan ”Vad är kultur?” framstår som närmast hopplös att besvara. Förutsättningarna förbättras heller inte av att den i en kulturpolitisk kontext blir uppenbart normativ; den får implikationer för vilka verksamheter som blir att betrakta som kulturpolitiskt relevanta eller värda
statligt stöd.
Trots att kulturpolitiska dokument ofta uppvisar sympati för en ”antropologisk” eller ”sociologisk” syn på kultur är det tydligt att detta inte är vad som avses när man i dessa sammanhang talar om ”kultur” (t.ex. i SOU 1972:66 eller i SOU 1995:85). En konsekvent användning
av ett antropologiskt kulturbegrepp skulle innebära att en mängd praktiker skulle betraktas
som kulturella drag, t.ex. hur människor hälsar på varandra, hur riksdagsmännen bemöter varandra eller hur de klär sig vid möten. Edward Tylor defininierade t.ex. kultur som ”the complex entity, which encompasses knowledge, faith, art, morals, laws, customs, use, and all

172

other forms of skills and habits, which a person acquires as a member of society” Tylor 1871).
Detta är uppenbarligen inte vad som avses med ”kultur” så som ordet används i sammansättningarna ”kulturpolitik” och ”kultursektor” (en politik med inriktning på kultur i denna mening tycks däremot motsvara vad Ahearne menar när han talar om implicit kulturpolitik). Snarare handlar det om att peka ut vissa verksamheter som kulturella, till skillnad från andra.
Dessa verksamheter förefaller i första hand vara sådana som handlar antingen om kulturarvets
bevarande eller om konstformerna. När man talar om en bred kultursyn eller om en breddad
kulturpolitik skulle detta i så fall innebära att fler verksamheter skulle kunna innefattas i området konst och kulturarv eller att fler grupper i samhället erkänns som utövare av dessa verksamheter. Detta förefaller också vara vad som avses (jfr SOU 1995:85). Det är också därför
som en breddad kultursyn har demokratiska implikationer; inte därför att allt är kultur, utan
därför att erkännande av en verksamhet som kulturell innebär att status tillerkänns såväl verksamheten som dess utövare.
När det gäller konstarterna förefaller denna begreppsanvändning ligga nära Pierre Bourdieus beskrivning av konstens fält som en autonom sfär i samhället vars autonomi innebär
egna normer för att definiera delaktighet och intern status (Bourdieu 1977, [1972] 1977 och
2000). Att konstens fält, inklusive alla de (av fältet) erkända konstarterna, är ett objekt för
kulturpolitiken tycks framstå som i det närmaste självskrivet. Därtill kommer de kulturarvsbevarande institutionerna vars anspråk på autonomi dels kan relateras till det vetenskapliga
fältet (i Bourdieus mening, jfr Bourdieu 1977), dels till deras status som autonoma kulturinstitutioner och dels till det självstyre som ligger i deras status som stiftelser eller statliga myndigheter (som av Regeringsformen skyddas från ministerstyre, Premfors et al 2003, ESV
2008:34). Även de övriga statliga myndigheterna på kulturområdet åtnjuter ett visst mått av
autonomi tack vare en eller flera av dessa principer; å ena sidan är de statliga myndigheter, å
andra sidan besätts deras styrelser ofta av personer som kan anses representera de berörda
konstarterna. Det senare är naturligtvis i sig ett resultat av att politikens utveckling vävts
samman med fältets strävan efter oberoende och inflytande. Så har t.ex. varit fallet när Konstnärsnämden etablerades, liksom när biblioteksersättningen inrättades (Bennich-Björkman
1991, Gustavsson 2002). Såväl det konstnärliga fältet som kulturinstitutionerna (de kulturarvsorienterade likaväl som de konstnärliga) betraktas här som delar av kulturområdet i
trängre mening. Detta betraktas således som ett av autonomi kännetecknat avgränsat område
inom samhället och staten.
Å andra sidan kan man också tala om kulturområdet i en bredare mening, som även den
ibland anses relevant i kulturpolitiska sammanhang. Till detta område kommer jag här att
räkna verksamheter som likar de som bedrivs inom det ovan beskrivna området men som bedrivs utanför detta. Det handlar i första hand om vad som ofta beskrivs som amatörkultur och
kulturella näringar. Så som dessa begrepp används i de kulturpolitiska dokumenten beror
skillnaden mellan amatörer och professionella utövare dock inte enbart av om dessa försörjer
sig på sitt utövande. De som i olika mening kan anses erkännas av fältet (t.ex. till följd av
utbildning, organisationsmedlemskap, distributionskanaler, stipendier etc.) uppfattas istället
som professionella oavsett hur de försörjer sig. De som försörjer sig på kommersiell basis
räknas istället till de kulturella näringarna, men endast i undantagsfall till kulturområdets professionella (traditionellt beskrivna som ”kulturarbetare”).
Amatörerna blir därmed, per definition, alla de utövare som inte antingen erkänns av fältet,
eller som kan försörja sig på sina verksamheter på rent kommersiell basis. Typiska exempel
på amatörkultur organiserad i statsunderstödda former är körsång, arbetslivsmuseer, folkrörelsearkiv eller studieförbundens kulturverksamhet. Naturligtvis bedrivs också betydande
mängder kulturaktiviteter även utan att det leder till föreningsmedlemskap eller anmäls som
underlag för offentliga bidrag. Här kan man nämna allt ifrån graffiti till ännu icke erkänd poesi, områden som då och då uppmärksammas som källor till förnyelse, men som sällan får
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utrymme i den institutionaliserade kulturpolitiken. Liksom de kulturella näringarna är de snarare ett område som hänvisas till när kulturpolitikens företrädare vill betona sin bredd, men
sällan annars.

Vad är kulturpolitik?
Vad statens kulturpolitik är i trängre explicit mening tycks vid första påseende vara det lättaste momentet i frågan ”Vad är kulturpolitik?”. I de flesta av de officiella dokument som behandlas tas det mycket riktigt för givet att läsaren vet vad som avses med begreppet. Detta är
heller inte helt ovanligt i den kulturpolitiska forskningen. Inte ens detta är emellertid en helt
enkel fråga. Man kan dock se vissa alternativ. Med statlig kulturpolitik skulle t.ex. kunna avses den politik som kulturministern, eller Kulturdepartementet ansvarar för. Tills denna delades upp i två enheter vid årsskiftet 2007/2008 skulle man också ha kunnat använda en trängre
avgränsning till departementets kulturenhets ansvarsområden (och därmed exkludera mediefrågorna). Man skulle också kunna syfta på de områden som diskuteras i riksdagens kulturutskott eller de som ingår i statsbudgetens utgiftsområde ”kultur, medier, fritid och trossamfund” (nr. 17 i prop. 2008/09:1), möjligen med undantag för de som ingår i mediepolitiken,
fritidspolitiken eller bland trossamfunden. Dessa definitioner är i stor utsträckning överlappande. En stor del av området ingår oavsett vilken definition man använder. Detta område
beskrivs i det följande som explicit kulturpolitik. Den gråzon som ingår inom vissa av dessa
avgränsningar, men inte i andra, är emellertid ganska stor.
För trossamfunden, eller i alla fall för Svenska Kyrkan, fanns fram tills kyrkans skiljande
från staten en särskild kyrkoenhet i regeringskansliet. Numera sorterar frågorna emellertid
under enheten för kulturarv och trossamfund. Nämnden för statsbidrag till trossamfund är ansvarig myndighet. I riksdagen har dessa frågor behandlats i kulturutskottet ända sedan detta
infördes tillsammans med enkammarriksdagens nya utskottsorganisation 1971. Trossamfunden har dock endast sällan betraktats som en del av kulturpolitiken sedan denna, kring 1970
började framträda som ett eget område. Detta framstår som särskilt tydligt när trossamfunden
faktiskt diskuteras i kulturpolitiska sammanhang. Det som diskuteras är då nämligen nästan
genomgående verksamheter som anknyter till annan kulturverksamhet, så som t.ex. kyrkokörer och bevarandet av kulturmiljöer och minnesmärken. Det framgår alltså att trossamfundens verksamhet som sådan inte betraktas som kulturverksamhet (Harding 2007).
Idrottsfrågorna har, liksom kyrkofrågorna, flyttats runt mellan departementen i regeringskansliet och har nu hamnat under Kulturdepartementet. I detta fall hände detta så sent som
från och med 2007. I riksdagen har idrottsfrågorna flyttats runt mellan utskotten, men behandlas nu i kulturutskottet. Hittills verkar de dock inte i någon större utsträckning ha behandlats
som en integrerad del av (den övriga) kulturpolitiken. Hur förhållandet kommer att se ut framöver återstår dock att se. Det skulle t.ex. kunna visa sig relevant att frågorna på lokal politisk
nivå ofta hanteras av gemensamma kultur- och fritidsnämnder.
Även medier som film och böcker hamnar i en gråzon mellan film- och mediepolitik (som
sorterar under olika enheter vid Kulturdepartementet men som i riksdagen båda behandlas i
kulturutskottet, med undantag för frågor som rör presstödet eller yttrandefriheten, som behandlas i konstitutionsutskottet). Filmfrågorna sköts på myndighetsnivå i första hand av Svenska Filminstitutet. Detta är en stiftelse finansierad dels genom statliga bidrag och dels genom
filmavtalet, dvs. av branschföreträdare som biografägare och andra, i utbyte mot att staten gett
dem skattemässiga förmåner. Film behandlas emellertid också som en kulturyttring, bl.a. i
översiktliga kulturpolitiska dokument som t.ex. kulturutredningarna från 1972, 1995 och
2009, liksom i de kulturpolitiska propositionerna. Film verkar i den statliga politiken betraktas
både som ett medium och som en kulturyttring (till skillnad från t.ex. utställningsmediet som
aldrig behandlas som relevant ur mediepolitisk synvinkel) (jfr Blomgren 1998, Harding
2007).
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Litteraturen stöds även den av statliga medel samtidigt som böcker är en vara på marknaden. Stödet till författare, förlag och andra delar av bokmarknaden sköts emellertid helt och
hållet av myndigheter som rapporterar till Kulturdepartementets enhet för konstarterna och
kulturskaparnas villkor. Statens förhållande till litteraturen är således betydligt mindre av ett
gränsfall än filmpolitiken. Båda områdena kännetecknas dock av att de har utvecklats i nära
samband med konstens fält och av att representanter för detta fortfarande bereds stort inflytande i statliga beslut som berör dessa områden, t.ex. via Filminstitutet och Författarfonden
(Bennich-Björkman 1991, Harding 2007).
TV och radio behandlas av kulturpolitiken, i likhet med trossamfunden, genomgående som
ett område som ibland har beröringspunkter med kulturen, men definitivt inte som någon
kulturyttring i sig. Det är alltså bara kulturprogrammen som betraktas som kulturella. Detta
hindrar dock inte att även public service omfattas av en viss grad av autonomi. Denna tycks
dock inte motiverad främst av konstens fält, utan snarare av det politiska livets behov av bl.a.
journalistisk granskning.
Departement

Sakenheter vid departementet

Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsmarknadsenheten
Budgetavdelningen
Skatte- och tullenheten
Enheten för integration och
urban utveckling
Ungdoms- och folkrörelseenheten
Enheten för immaterialrätt och
transporträtt

Finansdepartementet
Integrations- och jämställdhetsdepartementet (IJ)
Justitiedepartementet
Näringsdepartementet

Ingen specifik ansvarig enhet

Kulturdepartementet

Enheten för kultur och
kulturskapares villkor
Enheten för kulturarv och
trossamfund
Enheten för medier, film och
idrott

Myndigheter (eller motsvarande) under departementet
Arbetsmarknadsverket (AMV)
Skatteverket

Ungdomsstyrelsen
Framförallt domstolarna berörs
i detta sammanhang
Ingen specifik ansvarig
myndighet
Under kulturdepartementet
sorterar ett hundratal myndigheter, stiftelser, bolag och andra
motsvarande organ, däribland
Kulturrådet, Riksantikvarieämbetet, de statliga kulturinstitutionerna och flera andra.

Samtliga kan anses relevanta i
detta sammanhang.

Folkbildningsrådet
Enheten för studiefinansiering
Skolverket
och vuxenutbildning
Utbildningsdepartementet
Universitet och högskolor
Skolenheten
(däribland de konstnärliga
Universitets- och
högskolorna)
högskoleenheten
Tabell 1. Departement, sakenheter och myndigheter (och motsvarande) som nämns i texten.

Ett sista gränsfall utgörs av folkbildningsorganisationerna. Såväl utredningen Kulturrådet
(SOU 1972:66) som den 1995 levererade Kulturutredningen behandlar folkbildningen som en
del av kulturpolitiken. 2009 års kulturutredning talar om vikten att knyta folkbildningen närmare till kulturpolitiken (ibland beskriven som den ”övriga kulturpolitiken”). 1972 sorterade
kulturpolitiken (i utredningen Kulturrådets mening) fortfarande under Utbildningsdepartementet. Sedan Kulturdepartementet inrättades 1991 har folkbildningen emellertid fortsatt att
sortera under Utbildningsdepartementet. Detta hindrar dock inte att den i statsbudgeten räknas
till kulturområdet, eller att den ingår i Statens Kulturråds övergripande ansvar för detta. Folk-
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bildningsrådet sorterar däremot inte under Kulturdepartementet, utan under Utbildningsdepartementet. I den officiella statistiken (publicerad av Statens Kulturråd men sammanställd av
Folkbildningsrådet) skiljer man ut kulturverksamheten från den övriga folkbildande verksamheten. I folkbildningspolitiska dokument behandlas kultur som ett av flera syften med folkbildningen. Enligt dessa synsätt tycks folkbildning således inte vara att betrakta som en per
definition kulturell verksamhet. Det bör dock noteras att kulturverksamheten, åtminstone för
studieförbundens del, anses utgöra huvuddelen av verksamheten (SOU 1972:66, SOU
2009:16, Kulturrådet 2008, Harding 2009a).
Utanför denna gråzon finns en mängd andra politikområden som även de i stor utsträckning finansierar kulturverksamhet – inklusive verksamhet som även finansieras inom ramarna
för den explicita kulturpolitiken. Inte minst närings-, ungdoms- och folkrörelsepolitiken kan
nämnas i detta sammanhang. Därutöver finns också områden där regler och beslut formuleras
som är av minst lika stor betydelse för kulturområdets fält och institutioner som de som fattas
inom den explicita kulturpolitiken. I synnerhet skatter, upphovsrätt, arbetsmarknadspolitik
och näringspolitik förtjänar att nämnas som sådana. Det finns dock med all sannolikhet fler.

Det medlemsbaserade kulturområdet – och det fältbaserade
Ser man till kulturområdet, sådant som jag ovan definierat det med ledning av de kulturpolitiska dokumenten, det vill säga enligt en definition som även innefattar aktiviteter utförda av
andra än de som erkänns som delaktiga i fälten, framträder en ny bild av vad som är kulturpolitiskt relevant. Den bild som framträder innefattar å ena sidan den explicita kulturpolitiken,
å andra sidan även en vidare kulturpolitik som tycks innefatta även det som är icke-professionellt eller är rent kommersiellt. Statens agerande gentemot detta område sorterar i stor utsträckning under andra departement än Kulturdepartementet.
Visserligen finansieras amatörkulturen i viss utsträckning av bidrag från Statens Kulturråd,
Riksantikvarieämbetet och andra myndigheter under Kulturdepartementet. Detta är emellertid
bara en bråkdel av de statliga medel som går till att finansiera icke-professionellt kulturutövande i organiserad form. Någon statistik sorterad på detta sätt finns visserligen inte. Man kan
dock notera att Kulturdepartementets bidrag till amatörkultur huvudsakligen används för att
finansiera amatörkulturorganisationernas nationella nivå (kansliresurser, arvoden o.d.). I
jämförelse med andra departements bidrag till ideella organisationer ter sig dessa anslag tämligen blygsamma. De mest omfattande bidragen till ideella organisationer ges istället av Utbildningsdepartementet, Utrikesdepartementet och Integrations- och Jämställdhetsdepartementet (IJ), eller av myndigheter under dessa (i det senare fallet av enheter som då detta
departement bildades överfördes från bl.a. Justitiedepartementet) . 4
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Diagram 1. Det statliga stödet till frivilliga organisationer 2005 räknat i miljoner kronor. Anslaget
till Justitiedepartementet gäller huvudsakligen verksamheter som idag sorterar under Integrationsoch jämställdhetsdepartementet, IJ (SOU 2007:66).

Huvuddelen av anslagen under Utbildningsdepartementet är de som finansierar folkbildningen. Dessa anslag har de senaste åren ökats kraftigt. Med tanke på att studieförbunden själva redovisar mer än hälften av sin verksamhet som kulturverksamhet (Kulturrådet 2008) och
på att stöd till kulturverksamhet är ett av folkbildningens huvudsyften blir det rimligt att anta
att detta stöd står för en betydligt större del av de statliga stöden till amatörkulturen än vad
Kulturdepartementet gör. Det kan dock noteras att åtminstone vissa av dessa aktiviteter är sådana som sker i samarbete mellan studieförbunden och de nationella amatörkulturorganisationer som stöds av kulturområdets myndigheter. Flera av dessa organisationer har också stöd
som ungdomsorganisationer. Detta är ett ungdomspolitiskt stöd och räknas således till Integrations- och Jämställdhetsdepartementets budget (tidigare till Justitiedepartementet). Det kan
alltså antas att även de över kulturbudgeten finansierade frivilligorganisationerna får merparten av sina resurser från annat håll. Slutsatsen blir att Kulturdepartementet rent empiriskt sett
knappast kan sägas agera som ansvarigt departement för stödet till amatörkulturen, i alla fall
inte för merparten av det stöd som faktiskt ges.
En annan omedelbar slutsats av dessa förhållanden är att det som definierar kulturpolitiken
inte enbart är att den inriktar sig på vissa typer av verksamheter (som t.ex. musik eller film)
utan att den inriktar sig på stöd till det professionella kulturlivet, dvs. till konstens fält samt
till vissa kulturhistoriskt orienterade kulturinstitutioner. Detta är det stöd som styrs i den
statliga kulturbudgeten och som fördelas till och via statliga myndigheter och myndighetsliknande organ under Kulturdepartementets enheter för kulturarv och trossamfund respektive för
konstarterna och för kulturskaparnas villkor. Det inkluderar en mängd olika bidrags- och stipendiesystem och en stor flora av institutioner och andra aktörer, de flesta av dem legitimerade både av den politiska makten och av det konstnärliga, eller i vissa fall det vetenskapliga,
fältet, något som ofta återspeglas i deras styrelsers sammansättning. Detta kan naturligtvis
förklaras utifrån att politikområdet historiskt sett har vuxit fram i samspel med fältet, och i
utbyte mot legitimitet hämtad därifrån (jfr Bennich-Björkman 1991, Blomgren 1998, Blomgren & Blomgren 2002, Gustavsson 2002, Harding 2007).
Den del av kulturlivet som inte erkänns som delaktigt i det av fältet definierade professionella kulturlivet stöds visserligen även den av staten, men detta stöd organiseras helt an177

norlunda och följer andra logiker. Faktorer som kvalitet och konsacrering (i Bourdieus mening) spelar här ringa eller ingen roll för medelsfördelningen. De i särklass viktigaste faktorerna för amatörkulturen är istället medlemstal, aktivitetstid och antal deltagare (det senare i
synnerhet för folkbildningen, som ju inte har några individuella medlemmar att hänvisa till).
Den viktigaste kategorin normativa värden som man hänvisar till är (sällan definierade) demokratiska värden. Den vanligast förekommande akademiska referensen är Robert D. Putnam. Hans teori om det civila samhällets betydelse för demokrati och medborgaranda (Putnam 1996, Putnam 2000) framstår också som betydligt mer näraliggande de på detta område
dominerande normerna än vad t.ex. Bourdieus fältteori skulle vara.
Även detta stöd gynnar dock en viss form av autonomi, nämligen organisatorisk autonomi
institutionaliserad i stora etablerade medlemsorganisationer och studieförbund. Organisationen skiljer sig betydligt från kulturpolitikens myller av statliga myndigheter och mer eller
mindre myndighetsliknande organ. Istället ser vi ett antal stora oberoende medlemsorganisationer. Medan kulturmyndigheternas styrelser och högsta chefer utses av regeringen (om än i
vissa fall med hänsyn till reaktionerna i relevanta delar av konstens och vetenskapens fält) utses styrelserna i den medlemskapsbaserade delen av kulturområdet av organisationerna själva
på interndemokratisk väg. Autonomin på dessa delar av kulturområdet är alltså ganska olik
den som råder inom Kulturdepartementets område, men inte nödvändigtvis svagare.
I kulturpolitikens ovan skisserade gråzoner finns ett par organisationer som helt dominerar
sina respektive områden: Riksidrottsförbundet respektive Folkbildningsrådet, som båda får
sina bidrag direkt från regeringen och sedan på olika sätt fördelar dem vidare till idrottsorganisationer respektive studieförbund och folkhögskolor. Svenska kyrkan har i viss mån en liknande ställning som särbehandlat trossamfund, men dess förhållanden liknar i praktiken
mycket de som gäller för övriga trossamfund. De senare får bidrag i förhållande till medlemsantal via en särskild myndighet (Nämnden för statsbidrag till trossamfund). Alla trossamfund
kan därtill få hjälp av Skatteverket med sin avgiftsinsamling och Svenska kyrkan får särskild
ersättning för sina insatser för bevarandet av det kyrkliga kulturarvet. Inom ungdomspolitiken
fördelar Ungdomsstyrelsen (en myndighet under IJ) bidragen till ett antal organisationer med
utgångspunkt i deras förmåga att engagera ungdomar i åldrarna under 25. Även i denna grupp
finns flera amatörkulturorganisationer. Gruppen ungdomsorganisationer är i själva verket
tydligt överlappande med den grupp organisationer som stöds av kulturmyndigheterna. Minst
pengar får de organisationer som bland de statliga företrädarna är helt hänvisade till Kulturdepartementet och dess myndigheter, dvs. de amatörkulturorganisationer som inte samtidigt är
t.ex. ungdomsorganisationer. De är också, i de flesta fall, hänvisade till stöd via någon av de
mer allmänna kulturmyndigheterna, också detta i kontrast till de andra områdena, där stödet
kommer direkt ifrån regeringen eller via en myndighet som har detta som sin huvuduppgift
(se Harding 2007 angående kulturpolitik och kyrkopolitik, Bjurström 2006, Harding 2009c
eller Ljungberg 2009 ang. ungdomspolitik, Norberg 2008 ang. idrott, samt Sundström 2007
eller Andersson 1980 ang. folkbildning).
Det enda undantaget bland de via kulturbudgeten finansierade organisationerna är Riksteatern. Denna kan på många sätt ses som en hybrid mellan statlig och civilsamhällelig verksamhet. Å ena sidan är den en medlemsorganisation med medlemsföreningar över större delen
av landet och strax under 43 000 medlemmar. Å andra sidan är den på riksnivån en professionellt baserad turnerande teater som erkänns som sådan inom fältet. Den är den enda ideella
organisation som får pengar genom ett anslag angett direkt i statsbudgeten inom ramarna för
kulturbudgeten. Det är dock belysande att den enda organisation som får detta också är den
enda ideella organisation som betonar sin professionalitet i förhållande till konstens fält
istället för att enbart hänvisa till sina medlemssiffror. Det är intressant att man på senare år
också har börjat lyfta fram de senare på sätt som åtminstone presenteras som nya samt att man
framgångsrikt har rekryterat nya medlemmar, medlemsföreningar och medlemsgrupper. Det
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är också intressant att man nu har börjat beskriva verksamheten på sätt som inkluderar volontärer och som därmed åtminstone skulle kunna anses implicera ett ifrågasättande, om än aldrig
så vagt, av den tidigare knivskarpa distinktionen mellan professionella och amatörer. 5
Det står dock helt klart att de som inte synliggörs av de dominerande normsystemen och
organisationen i något av dessa politikområden är de som varken är av fältet erkända professionella eller i ideella föreningar organiserade amatörer. Vissa tecken finns dock på att offentliga aktörer på senare år har börjat uppmärksamma även dessa. Att frågan om hur dessa skall
betraktas är minerat område framgår inte minst av debatten kring rapporten Laboratorium för
spontankultur. Denna skrevs på uppdrag av Malmö stad för att utreda möjligheterna att stödja
vad man beskriver som ”spontankulturen” i Malmöområdet Möllevången och innehåller bl.a.
beskrivningar av svartklubbarnas betydelse för det lokala kulturlivet (Arvidsson & Tjäder
2008, Möller 2009). Det mer okontroversiella sättet att närma sig ungdomar och nya kulturyttringar verkar dock vara att försöka underlätta för dem att inordna sig i existerande organisationsformer, t.ex. genom att organisera sig i föreningsform (jfr SOU 2009:16). Följaktligen sker statligt understödda satsningar på att förmå dem att antingen individuellt eller genom att bilda nya föreningar ansluta sig till en ny eller gammal formell organisation. Det statliga stödet till amatörkulturen präglas alltså fortfarande märkbart av att det har vuxit fram i
mötet mellan staten och de nu etablerade folkrörelseorganisationerna.

Andra politikområden som förhåller sig till den professionella kulturen
Inte ens för dem som är delaktiga i konstens fält är det emellertid självklart att kulturpolitiken
är det viktigaste politikområdet. I den allmänna debatten är det som sagt långt ifrån alltid kulturpolitiska frågor som debatteras när politikens förhållande till konstens fält berörs. Redan
inledningsvis nämnde jag ett par exempel på detta. I synnerhet debatten kring studenter vid
Konstfack och Dramatiska Institutet kan anses beröra det konstnärliga fältets avgränsning och
legitimitet, dvs. vad som egentligen är konst och – i förlängningen – om verksamheten vid
dessa institutioner är förtjänt av offentligt stöd. Frågorna har direkt samröre med fältets legitimitet eftersom utbildningsinstitutionerna, i egenskap av grindvakter, bidrar till att legitimera
och avgränsa detta. Eftersom de samtidigt rör sig inom högskolesfären, som i övrigt brukar
anses ingå i vetenskapens fält (jfr Bourdieu 1977), är det möjligt att ifrågasättandet av just
dessa institutioner underlättas av att de kan jämföras med ett annat normsystem som möjligen
kan uppfattas som än fastare.
Dessa frågor kan man dock endast spekulera kring så länge inte den mediala debatten studerats mer ingående. I så fall skulle det också vara intressant att jämföra denna med den debatt som uppstod kring Historiska Museets utställande av verket ”Snövit och sanningens vansinne” i samband med förintelsekonferensen i Stockholm (von Rosen 2004). Även om de
statliga kulturarvsinstitutionerna sorterar under Kulturdepartementet och finansieras via kulturbudgeten så befinner sig även de i gränslandet till vetenskapens fält, kanske t.o.m. i högre
grad än vad de konstnärliga högskolorna gör. Här kan mötet mellan konstens och vetenskapens fält och deras skilda normer således vara avgörande. Ett annat alternativ är att institutionerna trots sin autonomi här snarare trätt över det kontroversiellas gräns genom att överträda de
byråkratiska och poltitiska normer som antas gälla för statliga verksamheter.
Ett annat politikområde som på ett uttalat sätt relaterat till de professionella kulturutövarna
är arbetsmarknadspolitiken. Här har det handlat om hur staten behandlar dessa då de är arbetslösa. Kanske just därför upprätthålls skillnaden mellan amatörer och professionella om möjligt ännu tydligare än inom den explicita kulturpolitiken. Arbetslöshetsstöd riktar sig till professionella inte till amatörer. Det relaterar till personer som visserligen inte just nu kan försörja sig som kulturutövare, men som anses kunna – eller ha rätt att – göra detta. Samtidigt
skiljer sig arbetsmarknadspolitiken från kulturpolitiken. Här utgör kulturarbetsmarknaden en
marginell del av ett större politikområde. Historiskt sett har särskilda hänsynstaganden till
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kulturutövarna ändå tagits, möjligen som ett resultat av att det inom det större politikområdets
budget har varit lättare att ta hänsyn till – och dra politisk nytta av – den auktoritet som konstens fält och dess försvarare kan utöva i den allmänna debatten. Under den sittande regeringen
förefaller arbetsmarknadspolitikens funktion som stöd till professionella kulturutövare emellertid ha tappat politiskt stöd (SOU 1997:183 och Harding 2007 ang. arbetsmarknadspolitisk
analys, SOU 2009:26 som kulturpolitisk respons på arbetsmarknadspolitiken). Detta kan tolkas som att de undantag som hittills har gjorts för kulturarbetsmarknaden inte längre anses
som legitima i förhållande till de normer som råder inom den övriga arbetsmarknadspolitiken,
normer som nu förefaller utvecklas i riktning mot att ställa strängare krav på de arbetssökande.
Även skatte- och näringspolitiken kan nämnas som områden där kulturfrågor behandlas,
men då i första hand ur ekonomiskt hänseende. Även här tycks det klart att de kan uppfattas
som avvikande och att de rådande normerna har uppstått med andra typer av varor och tjänster
i åtanke. Å ena sidan behandlas kulturmarknaden som en potentiellt betydelsefull marknad. Å
andra sidan diskuteras möjligheter att uppmuntra och underlätta ekonomiskt stöd till kultur i
form av sponsring och donationer. Det är i synnerhet det sistnämnda frågekomplexet som
förmått intressera t.ex. 2009 års kulturutredning (SOU 2009:16). Detta kan tolkas som att
denna fråga – som handlar om ekonomiska medel som tillförs konstens fält – är det som lättast känns igen som en kulturpolitisk fråga. Det skall dock noteras att de framstötar som har
gjorts från kulturpolitiskt håll för att uppnå en sådan avdragsgillhet hittills har nått föga framgång. Kulturområdet har till exempel helt ignorerats av den nyligen avslutade Skatteincitamentsutredningen (SOU 2009:59).
I synnerhet på regional nivå ser man ofta även samband mellan kulturlivet som sådant och
regionens tillväxtpotential, en tendens som t.ex. märks i det ökande intresset för cultural
planning (Lindkvist & Månsson 2008). Möjligen är det så att satsningar på kultursektorn ofta
används i symbolpolitiskt (Santesson-Wilson 2003) syfte för att stärka intrycket av att insatser
görs för regionens framtida utveckling. Att denna trend inte riktigt har fått fotfäste på riksnivå
kan ha att göra med att den institutionella gränsen mellan Kulturdepartementet och andra relevanta departement är starkare än motsvarande gränser på lokal och regional nivå.

Immaterialrätt som kulturpolitik
Medan de frågor som diskuteras ovan främst handlar om statligt finansierade, subventionerade eller skattemässigt gynnade verksamheter finns emellertid även andra än ekonomiska sätt
på vilka staten skapar förutsättningar för kulturområdet.
De kanske för närvarande mest omdebatterade frågorna med relevans för det konstnärliga
fältet är rimligen ingen av de som diskuterats ovan utan snarare de upphovsrättsliga. Upphovsrätten kan anses nära förbunden med uppkomsten av ett konstnärligt fält, och i synnerhet
med den därmed sammanhängande föreställningen om upphovsmannen (Hemmungs Wirtén
2004). I den mån som professionella kulturutövare får sina inkomster från marknaden (och
merparten av kultursektorns intäkter kommer från marknaden, enligt Statens Kulturråd 2008)
är upphovsrätten en del av fundamentet för den ekonomiska strukturen på området, åtminstone i den utsträckning som kulturmarknaden är en marknad där det som saluförs är immateriella rättigheter. I denna mening är upphovsrättsfrågorna den politiska debatt som tydligast och på det mest fundamentala sättet berör kulturens fält. Huruvida marknaden kommer
att tvingas ställa om från upphovsrättsliga inkomster till nya typer av vinstdrivande verksamhet är en fråga som i hög grad hänger samman med hur upphovsrätten och metoderna för att
upprätthålla den utvecklas. Typiskt nog är detta ett ansvar för Justitiedepartementet och inte
för Kulturdepartementet. I stor utsträckning är det också en fråga som (just därför) hanteras
internationellt snarare än nationellt.
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Den största händelsen på området i Sverige på senare år torde vara rättegången mot The
Pirate Bay, som man kunde följa på tidningarnas nyhetssidor (inte enbart på kultursidorna), i
internationella media och via nyhetstjänster på nätet, i en helt annan omfattning än svenska
explicit kulturpolitiska frågor. Frågan behandlades med andra ord även av journalister och
aktörer utan anknytning till kulturens fält. Den är kanske det främsta exemplet på att frågor
som handlar om konstens fält idag varken är okontroversiella, saknar medialt intresse eller
sker inom ramarna för de normer som uppställs inom konstens fält. Tvärtom är dessa ramar,
sådana de formulerades under fältets uppbyggnadsfas, idag, av allt att döma, under omförhandling, även om det är svårt att sia om i vilken riktning denna omvandling rör sig. Däremot
kan man redan nu konstatera att omförhandlingen inte i första hand sker på fältets, eller ens
kulturpolitikens, villkor (Hemmungs Wirtén 2004, Rydell & Sundberg 2009).
Det vore kanske att överdriva om man påstod att Piratpartiet utgör ett empiriskt motbevis
mot tesen att man inte kan vinna val på kulturpolitiska frågor (rättssäkerhets- och integritetsfrågorna tycks ha varit mer framskjutna under valet). Det är dock värt att notera att ett parti
som grundades med utgångspunkt i en kulturpolitisk fråga när detta skrivs är det tredje största
partiet i Sverige räknat i antal medlemmar. Det är också värt att notera att Piratpartiet sällan
eller aldrig har diskuterat frågor som rör kulturbudgeten. Å andra sidan hör det också till
ovanligheterna att de som deltar i diskussioner kring den explicita kulturpolitiken relaterar till
upphovsrättsliga frågor. 2009 års kulturutredning refererar till exempel endast i förbigående
till de upphovsrättsliga frågorna, och aldrig till fildelningen eller till The Pirate Bay-målet.
Inte heller tycks det som att man i de, oftast internationella diskussioner, där upphovsrätten
idag omformas i någon större utsträckning refererar till explicit kulturpolitiska åtgärder (Piratpartiet 2009, Rydell & Sundberg 2009, SOU 2009:16, Valmyndigheten 2009). Alla dessa diskussioner tycks ske helt avgränsade från varandra.
Tendenserna tycks motstridiga. Å ena sidan pågår i akademiska sammanhang en dekonstruktion av upphovsmannen som tankefigur. Liknande tendenser finns också i masskulturen i
en mängd olika former där kulturkonsumenterna kan sägas ta makten över kulturprodukten
genom att omforma den i ständigt nya former och kombinationer. Åtminstone är det så som
många tolkar det, både inom ramarna för det akademiska studiet av populärkulturen och i den
allmänna kritiken av upphovsrätten. Å andra sidan pågår en rörelse emot en striktare och mer
omfattande upphovsrätt. Därmed inskränks också ständigt den så kallade kreativa allmänningen, dvs. det material, i form av t.ex. äldre litteratur och musik som är tillgänglig för alla att
använda och förändra fritt. Mot detta står idag en aktiv och ideologiskt präglad rörelse för att
försvara och utvidga allmänningen (Bjereld & Demker 2008, Hemmungs Wirtén 2004, Rydell
& Sundberg 2009). Här blir det också uppenbart att upphovsrätten inte är en fråga som intresserar enbart några få. Tvärtom berörs en stor del av befolkningen, inte minst i egenskap av fildelare. Många uppfattar systemet som stående på randen till ett paradigmskifte. Här finns
också starka ekonomiska intressen. Mycket tyder på att det är dessa som idag har problemformuleringsprivilegiet i de politiska sammanhangen. Det är inte orimligt att betrakta detta
som vår tids stora kulturpolitiska slagfält. Striden sker dock nästan helt utan inblandning av
kulturpolitiker (i explicit mening) (Hemmungs Wirtén 2004).

Bredare grepp
Vi lämnas med slutsatsen att den kulturpolitik som bedrivs vid Kulturdepartementet är ganska
långtifrån att vara identisk med statens politik gentemot kulturområdet. Vill man studera den
senare bör man ha ett betydligt bredare fokus. Vill man studera kulturpolitiken i dess helhet
finns det dessutom också andra aktörer än staten att ta hänsyn till. Såväl näringslivet, frivilligorganisationerna och EU som regionala och lokala aktörer är uppenbara exempel på detta (jfr
Ahearne 2009).
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Nu är denna slutsats vare sig ny eller särskilt överraskande. Till exempel görs en liknande
beskrivning av situationen av 2009 års kulturutredning, som i detta sammanhang myntar begreppet ”aspektpolitik”. Utredningen förklarar i sin Grundanalys att man uppfattar kulturen
som en (potentiell) aspekt i alla, eller åtminstone de flesta, politikområden. Här drar man synbart åt ett brett, kanske till och med antropologiskt kulturbegrepp. När man i sitt Förnyelseprogram ska dra praktiska slutsatser av denna iakttagelse landar man emellertid i en beskrivning av att kulturpolitiken i högre grad bör samverka med andra politikområden. Genom att
göra sig nyttig kan kulturpolitiken skapa sig en bättre position för att på sikt bland annat öka
sin budget. Här är identifikationen av kulturpolitiken med Kulturdepartementets område
mycket tydlig. I en av Kulturutredningens Power Point-presentationer illustrerades resonemanget med bilden nedan. Denna illustrerar också hur man tänker sig att sådana samarbeten
skulle kunna formeras kring områden där de olika politikområdena överlappar varandra. Flera
sådana områden diskuteras också i särskilda kapitel, eller delkapitel, i betänkandet, däribland
kulturen i skolan, kultur och miljö, samt kultur och näringsliv. (Kulturutredningen 2007, SOU
2009:16).

Bild 1. Kulturutredningen illustrerar i en Power Point vad den senare skulle
beskriva som aspektpolitiken (Kulturutredningen 2007).

Samtidigt tycks man tänka sig både att konstpolitiken utgör kulturpolitikens kärna och att den
explicita kulturpolitiken – och därmed Kulturdepartementet – med självklarhet är det mest
relevanta både för konsten och för kulturområdets övriga delar. Resonemanget i denna artikel
visar på att detta i mångt och mycket kan ifrågasättas.
Däremot finns det en helt annan koppling mellan Kulturdepartementets kulturpolitik och
kulturområdet. Det som utmärker den explicita kulturpolitiken tycks vara just armslängdsmodellen. Med inspiration hämtad från Bourdieu kan man hävda att den explicita kulturpolitiken är det politikområde som i första hand utvecklats under inflytande av det konstnärliga
fältets formeringsprocesser och vars normer i hög grad är präglade av detta. Även om den
inte, som man skulle kunna tro, är identisk med statens politik gentemot fältet spelar denna
kulturpolitik en roll i legitimerandet av statens hela politik gentemot detta, en legitimering
som inte minst kan bidra till att hänsyn till fältet vid behov kan utelämnas i andra politikområden. På ett liknande sätt förhåller det sig med relationen till vetenskapens fält inom de äm-
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nen och institutioner på kulturområdet där detta är relevant. Förhållandena påminner också
om hur politiken gentemot forskning och högre utbildning förhåller sig till vetenskapens fält.
Det måste däremot betecknas som extremt sällsynt att stöd till statliga organisationer, som
museer och teatrar, påverkas av andra politiska syften än att den förgivettagna föreställningen
att de bör stödjas är etablerad i det allmänna medvetandet, och att stödet till dem därmed
bidrar till att stärka ”mecenatens” legitimitet. De myndigheter och liknande organ som
Kulturdepartementet rent statsrättsligt har till sitt förfogande har under sin historiska utveckling blivit aktörer inom fältet i minst lika hög grad som de är redskap för politiken (se Bennich-Björkman 1991, Blomgren 1998, Blomgren & Blomgren 2002, Gustavsson 2002, Harding 2007 för exempel på detta). Visserligen förekommer motiveringar där medborgarna utgör målet här och var i kulturpolitiska måldokument. Det tycks dock höra till ovanligheterna
att praktiska åtgärder motiveras utifrån dessa målsättningar. Om ”den offentliga makten”, som
det heter i regeringsformen, ”utgår ifrån folket” (RF kap.1 §1) tycks dess mål i kulturpolitiska
sammanhang vara någonting annat. 6
Samtidigt blir kulturpolitiken, i denna mening, ett politikområde som i stort sett aldrig behandlar kulturformernas innehåll. Frågor kring detta har politiken redan delegerat till fältet.
Att ge sig in i sådana debatter blir, paradoxalt nog, lättare för t.ex. skolpolitiker och integrationspolitiker, dvs. för politiker vars politiska auktoritet inte är lika beroende av erkännande
ifrån fältet. Den enda fråga som blir oomtvistligt legitim att diskutera för politiker inom kulturpolitikens område blir hur mycket, eller hur lite, medel som skall gå till kulturen. Endast en
aning mindre legitim ter sig ett ifrågasättande av kulturpolitikens organisation, även om detta
inte ter sig till närmelsevis lika upprörande som t.ex. en kommentar om den konstnärliga och
etiska nivån på ett examensarbete vid Konstfack (oaktat att Konstfack inte sorterar under
Kulturdepartementet). En sådan kulturpolitik blir nästan per definition politiskt okontroversiell. Då och då uppstår debatt i spänningen mellan konstens, vetenskapens och politikens fält.
Så länge ingen utmanar demarkationslinjerna blir det emellertid ingen debatt.
Beroendet av legitimitet grundad i kulturens fält skiljer Kulturdepartementets kulturpolitik
ifrån annan statlig politik gentemot kulturområdet. Det statliga stödet till frivilligorganisationerna motiveras t.ex. utifrån den demokratiska målsättningen att de antas stärka demokratin.
Det oberoende som de ändå har motiveras instrumentellt utifrån denna roll, inte i förhållande
till något fält. Det skiljer sig också ifrån stödet till kulturnäringarna, som oftast motiveras utifrån sina förmodade konsekvenser för tillväxten, men inte nödvändigtvis ifrån förslagen om
att underlätta för privata donationer till kulturverksamhet. De senare drivs mycket riktigt ofta
av företrädare för just kulturinstitutionerna och andra aktörer inom Kulturdepartementets område, nu senast av Kulturutredningen. Dessa röster har dock hittills inte vunnit något gehör
inom de fält där skattefrågor avgörs.
De arbetsmarknadspolitiska åtgärderna i förhållande till konstens fält tycks ha gått från ett
relativt nära förhållande till konstens fält till en mera rationaliserad syn på arbetsmarknad,
dvs. från en roll som liknar den kulturpolitiska till en roll som kan antas vara mera lik den
övriga arbetsmarknadspolitikens. Folkbildningen betraktas idag i mindre utsträckning än tidigare som kulturpolitik. Istället väljer man att söka legitimitet i sin betydelse för demokratin
och inom utbildningsområdet. Upphovsrätten och skattepolitiken bidrar med en juridisk infrastruktur och ekonomiska incitament till fältets autonomi. Inte heller på dessa områden tycks
det emellertid som att några större reformer till förmån för fältet skulle vara i sikte inom en
nära framtid. Samtidigt flyttar också regioner och kommuner, liksom EU, fram sina positioner
i förhållande till staten. Även här har andra aktörer inflytande över politiken.
De institutionella gränserna mellan politikområdena är alltså vare sig konstanta eller ointressanta för studiet av politikens inriktning. Tvärtom hänger de nära samman med vilka normer som vägleder arbetet, och med vilka aktörer som får möjlighet att göra sig hörda, eller som
uppfattar sig som berörda. Kulturområdets aktörer uppfattas som relevanta i första hand då det
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som diskuteras är kulturpolitik i explicit mening. Det står helt klart att politikens styrkeförhållanden utvecklas i samband med hur områden avgränsas. Förändringar i dessa institutionella gränser får därmed direkta konsekvenser, både för den samlade politikens och för enskilda reformers utformning. De kan också relateras till förändringar i den auktoritet som
konstens fält åtnjuter i politiken och i det övriga samhället. Mycket tyder på att konstens fält
är på väg att försvagas i relation till övriga samhället. Den process vi ser idag kan emellertid
också beskrivas som en (re)integrering i det övriga samhället. Ur det perspektivet blir fältets
avskildhet ett karaktärsdrag hos ett tidigare skede i moderniteten. Oavsett om vi är på väg mot
en postautonom konstuppfattning så förefaller det rimligt att det kulturella kapitalets relation
till det politiska hänger samman med såväl fältets position i samhället som med det till fältet
kopplade kulturpolitiska områdets relation till politikområden styrda av andra normer.
En viktig slutsats av detta är att i det vetenskapliga studiet av kulturpolitiken inte bör låta
sig ledas av institutionella avgränsningar utan istället göra dessa till en del av sitt studieobjekt.
Man får då heller inte bortse ifrån maktaspekterna hos dessa gränser. Kulturpolitikens begränsade maktområde har knappast att göra med någon inneboende trångsynthet hos dess företrädare, utan snarare med att de aktörer – inom och utom gränserna för den statliga organisationen – som agerar inom andra politikområden visat sig starkare än de som verkar i förhållande till kulturpolitiken, något som i sin tur kan sättas i samband med förhållanden i samhället i stort. Detta är inget skäl för den kulturpolitiska forskningen att betrakta endast det som
utger sig för att vara kulturpolitik som sitt forskningsobjekt. Tvärtom innebär det ett starkt
skäl för att granska de kulturpolitiker som väljer att hålla sig inom de givna ramarna, liksom
de politiker och andra aktörer som agerar inom andra områden.
Det är emellertid inte heller något skäl för att ignorera det som allmänt kallas för kulturpolitik. Vill vi förstå dess utveckling bör vi dock rimligen också se mer på hur företrädare för
andra områden påverkar det, kanske i synnerhet om det vi är intresserade av är den statliga
politiken av idag. Detta gäller inte minst om man tänker sig att förändringar pågår i fältets
struktur. Eftersom den explicita kulturpolitiken domineras av fältet kan det i så fall också finnas anledning att studera nya gruppers och kulturformers relation till andra politikområden än
det som domineras av det fält till vilket de ännu inte beretts tillträde. Sådan forskning pågår
redan, såväl inom den kulturpolitiska forskningen som inom andra fält, som därigenom blir
relevanta att samarbeta med.
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Denna text har omarbetats något sedan den presenterades på konferensen Kultur~Natur då den
kommenterades av Anders Frenander. De ändringar och tilläggs som har gjorts är inte minst ett resultat av
den diskussionen och jag vill därför tacka såväl Anders som de övriga sessionsdeltagarna för deras
konstruktiva kommentarer.
Den explicita kulturpolitikens roll som en del i den implicita kulturpolitik som relaterar till nationen som
föreställd kulturell gemenskap analyserar jag i min avhandling (Harding 2007).
Se vidare Harding 2007 angående urval och metod i avhandlingen.
Se Harding 2009a för en mer ingående beskrivning av svenska frivilligorganisationer på kulturområdet. För
en jämförelse mellan de olika departementens anslag till frivilligorganisationer se SOU 2007:66.
Detta blir tydligt om man studerar t.ex. Riksteaterns årsredovisningar för de senaste åren eller hur den presenterar sig på sin webplats (www.riksteatern.se).
Detta skall dock inte tolkas som något ifrågasättande av kulturpolitikens demokratiska legitimitet. Denna
grundar sig i så fall inte ifrån att politiken antas påverka medborgarna på något specifikt sätt (jfr Vestheim
2009), utan ifrån det faktum att folkets valda representanter beslutar sig för att finansiera upprätthållandet
av konstens och vetenskapens fält.
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Slack Space eller det övergivna husets potential
Catharina Gabrielsson
Visiting Fellow, Cities Programme, London School of Economics
C.Gabrielsson@lse.ac.uk
Några veckor efter finanskrisen drabbat London hösten 2008 fylldes tidningarna
med rapporter om hur ett konstnärskollektiv invaderat en tom 1700-talsbyggnad i
Mayfair och öppnat den för allmänheten som ett ”icke-hierarkisk centrum för
kunskap och lärande”, kallat Temporary School of Thought. Omgivet av ambassader, kontor och privatbostäder i mångmiljonklassen kom byggnaden på Charles
street att under några månader utgöra basen för ett socialt, konstnärligt och institutionellt experiment. Som en materialisering av ekonomiska transaktioner, lagar
och förordningar är förekomsten av tomma hus ett välkänt problem i London, en
stad med skriande bostadsbrist och med kanske världens högsta fastighetspriser.
Med utgångspunkt i fallet ovan och som en del av en större undersökning är detta
en analys av det tomma husets potential i termer av slack space, ett begrepp i tillblivelse. Slack space möjliggör ett annat sätt att tänka relationen mellan stad och
arkitektur, när nu staden förvandlats till ”natur” – i betydelsen förefintligt faktum
och kontext – och ”kultur” är en produktion med kraft att förändra detta faktum.
Keywords: arkitektur, narrativitet, transmedialitet, slack space, squatting, husockupation, hackerspace
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Arkitektur/stad = kultur/natur
Just nu förefaller relationen mellan arkitektur och stad – mellan en viss sorts begränsad och
begränsande logik och ett övergripande, överväldigande och närmast organiskt system av
ting, platser, flöden och krafter – fungera som en metafor för nutidens predikament. Arkitekturens möjligheter att inverka, påverka eller omvandla stadens innehåll och textur är liktydigt
med frågan på vilket sätt, med vilka redskap och från vilken grund en verklig förändring är
möjlig. Böcker som Mike Davis Planet of Slums (2006) redovisar den okontrollerbara urbaniseringsvågen i den globala södern, en bebyggelse av skit och skräp långt bortom alla stadsbyggnadsparadigm, medan ansatsen att inta en mer konstruktiv, ”planeringsinriktad” attityd –
som i Urban Age:s publikation, The Endless City (2008) – ändå tvingas utgå från det nedslående faktum att västerlandets metropolis utgör en maskin för produktionen av ojämlikhet och
orättvisa.
Rem Koolhaas karaktärisering av det urbana tillståndet i S, M, L, XL (1995) med begrepp
som ”generic city”, ”bigness” och ”junkspace” fångar just denna problematik. Bigness är staden, det som överskrider arkitekturens horisont, men det är också krafterna som tömmer staden, som exploaterar staden, som producerar staden och som produceras i och med och genom
staden. I Koolhaas skildring är detta närmast metafysiska begrepp speglat genom en arkitektonisk logik, som om staden fortfarande handlade om ett system av ordning, funktion och
rationalitet vilket deformerats och imploderats till en sådan omfattning att det övergår till att
bli någonting annat. Om bigness är arkitekturens tvingande villkor är staden något som endast
kan tas för givet. Med sedvanlig cynism konstaterar Koolhaas att bigness anonyma och
allomfattande totalitet befriar arkitekten från ”stjärnglans”; ett annat sätt att formulera vad
Manfredo Tafuri långt tidigare pekat ut – att Staden och Kapitalismen berövat arkitekturen
dess utopiska uppdrag. 1
Om uppdelningen mellan natur och kultur motsvarar modernismens sätt att förstå människans relation till ”det givna”, där naturen följaktligen utgör någonting som kan förstås, kontrolleras och exploateras, förefaller Koolhaas post-moderna karaktärisering på en gång invertera och återetablera denna skillnad. Naturen har övergått till att utgöra staden, på en gång
formad av och formande krafter som står bortom mänsklig inverkan. Kulturen, dvs. arkitekturen – människans kontroll och omvandling av denna natur – är tvingad till ett tillstånd av underkastelse, ett befriande eller hopplöst uppgivande av alla anspråk på att forma världen till
det bättre. Arkitektur framstår därmed som en rest, en förstenad fossil, modernismens sista
utpost.
Detta scenario ger en skissartad bakgrund till mitt intresse för hur arkitektur – och vilken
”arkitektur” – kan bidra till att skapa social och politisk förändring. Epistemologiskt innebär
det en medvetenhet om hur verkligheten ständigt framställs som självklar och bestämd, trots
att denna ”verklighet” i själva verket föregrips av, och filtreras genom, kulturellt formade
imaginära föreställningar vilka alltid är möjliga att förändra. 2 Systemet av determinering är
inte minst påtagligt i hur arkitekturen formulerats och konstruerats genom historien som en
särskild disciplin, varför jag är inriktad på att utforska elementen av icke-determinering i arkitektur, upplevelsen eller bruket av arkitektur som en form av kontinuerligt omskapande, i
konflikt eller förhandling med anspråken på ordning, stabilitet och (värde)beständighet. Det
exempel jag ska anföra här rör en situation där bruket av arkitektur utgör en politisk handling,
en förtätning eller artikulering av relationen mellan arkitektur och stad där villkoren och betydelserna åtminstone momentant skrivs om. På vilket sätt det ska tolkas som uttryck för politisk eller social förändring kan givetvis diskuteras. Fallet väckte min uppmärksamhet efter att
ha läst en bok vars författare motsätter sig idén att samhällets förändring med nödvändighet
måste ta formen av en ”monumental händelse”, en revolution eller revolt. 3 Förändringen antas
istället ske gradvis och smygande, i det som är fördolt och ännu är utan namn, som en konti188

nuerlig process frambringad av alternativa bruk och beteenden. Därmed tar författarna avstånd från det synsätt som präglat vänstern och den ortodoxa marxismen, idag kanske framför
allt företrätt av Antonio Negri och hans (muntligt framförda) upprop att beväpna massorna.
Negri har nyligen kommenterat Rem Koolhaas framställning av staden. Han anklagar honom
för att framställa det urbana tillståndet som ett irreversibelt faktum, ”en maskin som tömmer
staden på verklighet” och utplånar varje möjlighet att uppbåda ett motstånd. Staden är inte
bara platsen för exploatering, skriver Negri, den är också – liksom en gång fabriken – platsen
för uppror. Men så fortsätter han:
”Jag nästan skrattar när mina närmsta kamrater talar om alternativ i termer av lokala samfälligheter, självorganiserade trädgårdar och urbana odlingslotter, multifunktionella hus4
ockupationer, kulturella och politiska verkstäder, insatser för en gemensam Bildung.”

Negri må kritisera Koolhaas för hans kyliga sarkasmer, framförda ”utan ett leende”, men hans
eget skratt visar bara ett löjets förakt inför dessa försök att motsätta sig metropolis hegemoni
– och hans slutsats, ”vi kanske måste börja tala om kommunism och demokrati igen”, är förvånansvärt platt i sammanhanget. 5 Från min horisont, med utsikt över floden och med en
institutionell placering på London School of Economics and Social Science, kan jag bara
konstatera att vad Negri avfärdar som irrelevant är exakt hur det urbana motståndet, i sin mest
pragmatiska skepnad, ser ut idag. Det formar sig inte primärt som ett ”tal” utan i praktisk
handling, där omformulerandet av arkitekturens ordning – med och mot en rumslig ordning –
är absolut fundamental. Av den anledningen intresserar jag mig för vad som sker då arkitekturen, av olika skäl, faller ur sitt föregivna system och bildar ett tomrum, ett utrymme som kan
fyllas med andra användningar och betydelser. Det kan kallas för slack space – ett begrepp
hämtat från datavärlden som beteckning på oanvänt digitalt utrymme. Ordet antyder en lättnad: spänningen släpper momentant. Inskrivet i en vidgad kulturell kontext kan man det som
uttryck för civilisationskritik, om vi med civilisation menar ett rationaliserat och hypereffektivt system utan ställtid och gästrum.

Ockupation
Några veckor efter finanskrisen drabbat London hösten 2008 fylldes tidningarna med rapporter om hur ett konstnärskollektiv invaderat en obebodd1700-talsbyggnad i Mayfair och öppnat
den för allmänheten som ett ”icke-hierarkisk centrum för kunskap och lärande”, kallat Temporary School of Thought. Omgivet av ambassader, kontor och privatbostäder i mångmiljonklassen kom byggnaden på Charles Street att under några månader utgöra basen för ett socialt,
konstnärligt och institutionellt experiment. Förloppet följdes av tidningar och nyhetssändningar över hela världen, kraftfulla fördömanden blandades med tillrop från både journalister
och läsare, förutsägbart fördelade från höger till vänster på den politiska skalan. Trots att husockupationer är ett vanligt förekommande och välkänt fenomen i hela västvärlden 6 tilldrog
sig fallet extremt mycket uppmärksamhet, säkert på grund av platsen för tilltaget – en stadsdel
med Londons, och därmed kanske också världens, högsta fastighetspriser.
Detta kan tyckas banala exempel på hur en samling studenter ur den engelska medelklassen försätter sig i frivillig fattigdom, letar mat i soptunnor och anordnar workshops för ”a
sharing of skills” inbegriper i själva verket en mångfacetterad komplexitet. Låt vara ”att med
ett enda telefonsamtal skulle allt detta kunna upphöra”, det vill säga, det är bara att ringa till
pappa advokaten: situationen är inte desto mindre symptomatisk för den samtida ”radikalismens” former. Händelsen aktiverar i själva verket en härva av korsande betydelser på en rad
olika nivåer: urbana, arkitektoniska, politiska, juridiska, sociala, ekonomiska, konstnärliga,
institutionella och mediala. Denna meningskomplexitet kan tyckas kontrastera mot händelseförloppets enkla struktur med en distinkt början och slut: början i och med intrånget i byggna-
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den 29 november 2008 och slutet i och med kollektivets avhysning efter ett domstolsbeslut 27
januari 2009. Eller: med början då ockupanternas närvaro upptäcks (någon ser deras julgran
genom fönstret i mitten av december) och uppmärksammas av tidningarna (början på januari);
med formationen av just denna samling människor i en tidigare husockupation i närheten,
eller i byggnaden före dess, en alternativ utställningslokal i Notting Hill – vilket i sådana fall
måste inbegripa en ännu oavslutad process, eftersom kollektivet fortsätter att bedriva sin
verksamhet, nu med utgångspunkt i andra platser.
Därmed också sagt att händelsen ställer en rad olika frågor. Vilka ekonomiska, politiska
och specifika omständigheter förorsakade att huset stod tomt? Vilka är de lagliga, historiska
och praktiska förutsättningarna för en sådan ockupation? Hur skiljer sig detta från andra ockupationer, från den symboliskt iscensatta protestaktionen å ena sidan till det långsiktiga förvaltandet av rivningsfärdiga hus i form av ett alternativt boende, å den andra? Vad kan sägas
om husets historia, om de inblandades historia, av vad som utspelat sig där tidigare och vad
som hände där nu? Vad kan vi överhuvudtaget förstå av ockupationen av arkitektur, av rumslig territorialisering, besättning, nyttjande? Sammanhanget tillåter inte mera än att vi närmar
oss dessa frågor, och jag ska framför allt inrikta mig på två förhållanden som relaterar direkt
till den här sessionens tema. 7 Det ena är att det rumsliga berättandet – föreställningen om
narrativitet – inom ämnet arkitektur tycks stå i motsättning till det slags ockupation jag talar
om här, vilket är ett arkitekturteoretiskt problem. Med utgångspunkt i samma exempel ska jag
också visa hur denna ”berättelse” utspelar sig i olika, samverkande medier där det fysiska
rummet är ett. I paritet med andra medier inbegriper det fysiska rummet en överföring av innehåll, en överföring av innehåll och lagring av information; det är ett uttryck för avsikter, ett
medel för att uppnå vissa mål, någonting som vars format och materialitet påverkar och
begränsar det som ryms eller förmedlas. Trots att begreppet ”transmedialitet” nyligen ägnats
ett intresse 8 verkar relationen mellan det virtuella rummet (internet) och det fysiska rummet
(som i arkitektur) vara märkligt förbisedd i sammanhanget. Just denna relation är sällsynt
komplicerad och politiskt laddad – den utgör därför, minst sagt, en interdisciplinär
problematik.

Arkitektur och narrativitet
I arkitekturtonisk mening brukar narrativitet vanligtvis tolkas i termer av rumsliga sekvenser;
hur upplevelsen formas genom olika synintryck som uppstår med rörelsen genom en byggnad.
Välkänd är idén om ”den arkitektoniska promenaden” hos Le Corbusier, vilken framgångsrikt
analyserats av Beatriz Colomina. 9 Arkitekturens förmåga att ”verka berättande” kan också
tolkas i termer av representation och mimesis, det vill säga hur arkitektur som konstnärligt
uttryck kan vara föreställande och framkalla minnen och associationer. Ett rumsligt berättande
alternativt en narrativ arkitektur är inskriven i ett ramverk där dessa upplevelser av mening
och sammanhang antas följa en viss förutbestämd logik; det vill säga vara en följd av byggnadens utformning, vara avhängiga arkitektens intentioner, där betraktarens upplevelse utgör ett
fullbordande av arkitekturen som verk. På så vis är föreställningen om arkitektoniskt narrativ
stadigt förankrad i en estetisk, modernistisk tradition där ”meningen” uppfattas som stabil och
integrerad i verket. Denna förståelse av narrativitet har mindre att göra med läsaren, och mera
med arkitekten som författare.
Det innebär att allmänkulturella insikter om ”mottagarens” betydelse i varje meningsproduktion i stort sett förbisett inom arkitektur. Någon barthesk vändning har inte skett. Det finns
givetvis ett praktiskt etablerat fält som rör brukaren (”kunden”) och hans eller hennes möjligheter att t ex påverka en inredning (där diskursen domineras av de stora fastighetsbolagens
kund- och PR avdelningar) – men i förhållande till arkitektur som kultur/konstform är brukarens betydelse som (med)skapare av verket ett relativt nytt ämne. Ännu finns inte mycket
skrivet om hur upplevelsen och bruket av arkitektur utgör en skapande process, inte bara ett
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passivt mottagande, en kontemplation av eller ett konsumerande av verket. 10 Denna skapande
process står i direkt konflikt med den sedimenterade förståelsen av arkitektur (så som den
bland annat framställs konsthistoriskt, i publikationen av monografier etc.), där arkitekturens
identitet görs avhängig en rad kriterier som binder byggnaden till oföränderlighet och stabilitet, även med avseende på dess ”mening”. Kategoriseringar med avseende på upphovsman,
tillkomsttid, funktion, stil osv. fixerar arkitekturens innebörd till ett ”ursprungligt” tillstånd,
vilket innebär att varje oklarhet eller förändring av dessa förhållanden medför ett hot mot
byggnadens status som konstverk. Inom arkitekturkulturen är detta en problematik som framför allt aktiveras i fråga om restaureringar, där konflikten uppstår mellan byggnadens status
som estetiskt objekt i relation till historiska och arkeologiska synsätt. Man kan säga att arkitektur definieras utifrån kriterier om oföränderlighet, permanens och värdebeständighet: däri
ligger det konstnärliga värdet.
Vad skulle då en betoning på läsaktens betydelse innebära? Det förutsätter en förståelse av
brukarens förmåga att tolka och omskapa en byggnad som sammanflätad med produktionen
av social rumslighet, där det sociala rummet inte med nödvändighet är identiskt med det arkitektoniska. Och detta medskapande utspelar sig på flera plan, i flera tidslager, eftersom arkitektens idé om verkets ”mening” ständigt måste förmedlas till andra redan med den första
skissen. Arkitekturens produktion är inte sällan en konfliktfylld process, och man kan rättmätigt påstå att arkitektens kapacitet att förmedla byggnadens mening är en förutsättning för
hans eller hennes framgång. Men även som konstverk betraktat är en byggnads berättelse
mångfaldig. Upplevelser och tolkningar rör sig på fler nivåer – diskursiva, intersubjektiva och
subjektiva; de sammanfaller sällan och hamnar ofta i konflikt med varandra. Övergripande
kan man säga att det rumsliga berättandet, fattat som produktionen av mening och sammanhang i arkitektur, visar på instabiliteten av arkitekturens värde – det hotas inte bara av ett fysiskt förfall utan fluktuerar med den enstaka upplevelsen. Arkitekturens berättelse skiftar
också över tid – den förändras genom att byggnaden skrivs in i olika kulturella och sociala
sammanhang, genom att tas i anspråk av olika ideologiska eller estetiska program. 11
Denna högst verkliga arkitektoniska inkonsistens utmanar anspråken på arkitekturens autonomi liksom varje föreställning om en-gång-för-alla fastlagda narrativ. Att närma sig frågan
om arkitektur och narrativitet måste därför inbegripa en problematisering av språk, kommunikation, representation och medialisering – det går långt över horisonten för ett fenomenologiskt perspektiv. Vilken berättelse, vems, hur – och, till yttermera visso, vad för slags rum?
Ett exempel som husockupationen i Mayfair visar på spänningen i dessa grundförhållanden. Byggnaden på 39 Charles Street, uppförd av en byggmästare under 1700-talets första
hälft, är idag ett historiskt skyddsobjekt. Fastighetens förmodade marknadsvärde – £22,5
miljoner – cirkulerade oavbrutet i pressen i samband med ockupationen. Huset uppfördes på
spekulation, utan inblandning av arkitekt – ett anonymt exempel för sin tids estetik, byggteknik och den dåvarande övre medelklassens livsstil. Idag framstår det som ”arkitektoniskt anmärkningsvärt”, inte minst på grund av det så kallade kinesiska rummet med handmålade tapeter – ett rum som husockupanterna nogsamt höll låst. Konflikten kring just den här byggnadens värde är visserligen ett skolexempel på skillnaden mellan bytesvärde och bruksvärde –
från investeringsobjekt till ett öppet frirum – men det visar också hur en förändring av bruket
generar andra berättelser, andra typer av upplevelser. Huset på Charles Street var ovanligt väl
lämpat för att upprätthålla en sådan värdeförskjutning. Platsen och den rumsliga organisationen motsvarade konstnärskollektivets behov av en centralt belägen lokal för utställningar och
aktiviteter, tillräckligt stor för att medge en syntes av publika och privata verksamheter på
kollektiv grund. Byggnadens hierarkiska system av salonger, samlade kring en monumental
trapphall, med ekonomidelar mot baksidan och privatlivet samlat högst upp medgav just den
sortens multifunktionella användning som var Temporary School of Thought. Och denna kapacitet att upplåta rum, att generera en kontinuerlig meningsproduktion, är kanske det mest
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centrala av arkitektoniska värden. Det har att göra med relationen mellan det obestämbara och
det specifika i arkitektur, och det är politiskt och estetiskt laddat.

Den transmediala berättelsen
Vad kan vi förstå av den rumslig berättelse som utgjordes av händelserna på 39 Charles
Street? Eller rättare sagt, på 39A Clarges Mews, som det hette i tidningarna. Komplexiteten
framgår redan i denna dubbelhet: byggnaden har två adresser. Det finns en framsida och en
baksida. Konstnärskollektivet tog sig in från baksidan genom ett öppet fönster och inom loppet av några dagar hade man annonserat skolans program. Beskrivet som ”ett ställe (space)
där människor samlas för att dela kunskap, obeskrivbara färdigheter, taktisk fantasi, kreativitet och passiv handling” – organiserade i föreläsningar, workshops, filmvisningar mm – var
projektet redan igång, lanserat genom utskick och lappar på stan, flera veckor innan det
väckte tidningarnas uppmärksamhet. Men Time Out var tidigt ute med en artikelserie, tidningar som Guardian, Times och London Evening Standard var förvånansvärt positiva i sin
rapportering; en krönikör skrev att Clarges Mews gav honom hoppet tillbaka angående alternativa livsstilar och aktivism. 12

Bild 1. Iscensättning av intrånget i huset från baksidan.
Foto: Colin Hampden-White.
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Fenomenet rapporterades över hela världen, från Holland till Förenade Arabemiratet till Melbourne och Washington (Washington Post hade för övrigt en stort upplagd artikel om squattingens historia och politiska innebörder.) Den engelska skandalpressen slog upp löpsedlar om
snyltare och samhällsparasiter, något som också speglade en försvarlig del av allmänhetens
åsikter att döma av kommenterarna på nätet. Återkommande blandades dessutom kollektivet
på Clarges Mews ihop med en annan, näraliggande ockupation på Park Lane – den så kallade
”hund-squatten” befolkad av mindre nogräknade individer. ”Varför ska alla squatters plötsligt
göra anspråk på att vara konstnärer?” skrev Alex i sin blog. 13 Han hade själv etablerat squatten på Park Lane men räddade sig över till Clarges Mews då det första stället löpte amok.
Det finns ett vidare ramverk för denna historia som inte helt kan förbises. Situationen inbegriper, för det första, tomma hus som fenomen. Som en direkt materialisering av ekonomiska förhållanden och politiskt utformade incitament är övergivna eller obebodda hus ett
välkänt problem i London, en stad med skriande bostadsbrist och med kanske världens högsta
fastighetspriser. Frågan är aktuell och politiserad i hela Storbritannien – enligt organisationen
Empty Homes uppgår antalet tomma byggnader just nu till 788 101 stycken, 14 siffror som
ställs mot hemlöshet och de hopplöst långa bostadsköerna. Långt ifrån alla övergivna byggnader är i dåligt skick utan står tomma av andra anledningar: ekonomisk spekulation, långdragna planeringsbeslut, tvister kring bygglov och förekomsten av dubbel bosättning är några
av de skäl som nämns. Politiska styrmedel som lån- och avdragsrätter spelar också in – enligt
uppgift är det mera fördelaktigt att bygga nytt, än att bygga om eller renovera byggnader.
Dessutom har den ideologiskt drivna kampanjen för husägande – lanserad av Thatcher på 80talet – haft ett avgörande inflytande (för övrigt samma rörelse som drev den amerikanska lånemarknaden i kollaps hösten 2008 med omedelbar påföljd i den globala finanskrisen).
Många menar att politiskt initierade program som ”buy-to-let” – ett incitament för investeringar i hus och s.k. ägandelägenheter – är en starkt bidragande orsak till att bostäder står
tomma, eftersom det gett upphov till en kader av oerfarna fastighetsägare utan resurser att
bekosta ett kontinuerligt underhåll. 15 Bara i Westminster uppges idag cirka 1200 bostäder stå
utan invånare (varav 500 hela hus), vilket – något förvånande – kraftfullt motarbetas av den
politiskt konservativa stadsdelsnämnden som aktivt tillgriper de lagliga verktyg som står till
buds för att husen ska tas i bruk. 16
Den andra villkorande omständigheten rör husockupationen som sådan. Squatting är ett historiskt förankrat men numera ideologiskt mångfacetterat fenomen. 17 Att inta ett hus man
själv inte äger – utan ägarens tillstånd – är inte illegalt. Med rötter i medeltidens bruk och
markens urgamla betydelse har nyttjande- och besittningsrätten en anmärkningsvärt stark
ställning i engelsk lagstiftning: efter tolv års nyttjande tillfaller i princip fastigheten den som
faktiskt besitter den. I praktiken är det emellertid ett villkor som är svårt att uppfylla, och som
dessutom försvårats på senare tid genom ändringar i lagtexten. 18 Likväl är squatting betraktad
som en kontroversiell men ändå accepterad boendeform, förknippad med ett långsiktigt
omhändertagande av fastigheten: alltså en form av byggnadsvård. Det hör till squattingens
hederskodex att man inte förstör utan förbättrar – något som också framgår av det berlinska
uttrycket instandbesetzen, en hopdragning av instandsetzen (att iordningsställa) och besetzen
(besitta eller ockupera). I London finns agenturer för squatting som bidrar med juridisk
rådgivning och förmedlar praktisk kunskap för att komma till rätta med elementära behov av
vatten, sanitet och el. Det är alltså inte kriminellt att ta sig in i en byggnad så länge det sker
utan åverkan, men det utgör en kränkning av fastighetsägarens rättigheter motsvarande
”trespassing” (det vill säga överträdelse av markegendom). Polisen har därför inte mandat att
köra ut squatters med våld – avhysning kan bara utföras av en utmätningsman enligt beslut i
en civil domstol, vilket förutsätter att fastighetsägaren också kan uppvisa lagligt giltiga
dokument. Det var därför ockupationen på Charles Street kunde pågå så pass länge – det
obskyra fastighetsbolaget Timekeeper Ltd hade ingen registrerad adress och deras i rätten
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presenterade papper ogillades av domaren. Ockupationen skedde dessutom med stadsdelsnämndens diskreta stöd, eftersom man förgäves försökt spåra fastighetsägaren som först i och
detta framträdde på scenen, om än via ombud.

Bild 2. Da! Kollektivet på taket. Foto:Colin Hampden-White.
Man kan säga att tidsaspekten i hela historien, själva det tillfälliga i Temporary School of
Thought, var avhängigt det faktum att kollektivet höll sig på baksidan, på Clarges Mews –
och att vidden av husets utsatta läge egentligen inte framträdde förrän situationen uppmärksammades i media. Platsen var med andra ord också medial. Och berättelsen utspelade sig på
flera platser – på löpsedlar och bloggar, i artiklar, kommentarer, talade utsagor, fotografier,
ritningar, statistik – vilka kan relateras till varandra och överlagras på många olika sätt. Här
uppstod en komplex dynamik mellan verkliga och virtuella rum, en interaktion på flera plan
med det fysiska rummet som centrum, men där händelserna och aktiviteterna i detta rum i sin
tur svarade mot innehållet i andra medier. Arrangörerna uppdaterade kontinuerligt programmet på internet. Mängder av människor lockades dit av skriverierna och bidrog till verksamheten – bland annat en kock från en näraliggande restaurang som lagade en middag på
”funna” råvaror. Alex berättar om ett besök av några släktingar till den sista familj som
bodde i huset, då ägt av finans- och handelsmannen Hugh Owen Smith. 19 En av dem hade
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ofta varit i huset som ung, och Alex fick senare ett e-mail från en släkting som återgav
historien:
Han [Hugh Owen Smith] hade två döttrar, Faith och Fortune, min mormor och hennes
syster. Han adopterade också en av sina föräldralösa kusiner, Judy. På ett av Fortunes
födelsedagskalas hade man tagit upp ponnyhästar till den stora balsalen och lät dem
20
hoppa genom ringar. Drottning Elizabeth i krypåldern lär ha varit med den gången.

Alex skildrar besöket i sin blog. Han beskriver hur han visar de åldrande släktingarna runt och
vad de berättar om sina minnen. De förfäras av nedslitningen och det bristande underhållet,
frågar om husockupanterna behöver hjälp med mat eller böcker, och Alex kommenterar att
”de hade större rätt till huset än de verkliga ägarna, än någon investeringsfond som köpt det
för att det ska stå tomt och öka i värde, eftersom deras familj faktiskt hade bott i huset och det
var en del av deras minnen och släktarv”. 21 Incidenten är rörande men också intressant, eftersom den fångar själva frågan om vad som utgör ett rättmätigt ägande av ett hus. Om minnet
och den personliga självbiografin ger en form av tillträde till en byggnad, representerar ockupantens egenmäktiga ”adverse possession” en annan form, bägge i kontrast till de juridiska
och ekonomiska formler som utpekar luftbolaget Timekeeper Ltd som husets egentliga ägare.
Det finns alltså flera slags berättelser, innanför och utanför husets väggar, i olika tidslager
och medier. Någon timmes efterforskningar på internet bekräftar att husets tidigare ägare var
släkt med kungafamiljen genom ingifte. Det måste också varit han som beställde fasaddekorationerna mot gården – ett spaljémotiv ritat av arkitekten Harry Stuart Goodhart Rendel
(1887-1959), uppenbarligen i samband med en aldrig fullbordad trädgårdsplan. Som den enda
namngivna arkitekten i husets historia stod Goodhart Rendel också bakom ombyggnationerna
av Langham Old Hall, Hugh Owens Smiths lantegendom i Essex, liksom Hay’s Wharf, hans
hamnlager vid floden Thames. Husets berättelser förgrenar sig omedelbart mellan olika personer och platser – till exempel till en nyss visad programserie på BBC1 om konflikten mellan National Trust och invånarna på Sissinghurst (släktingar till Vita Sackville-West) kring
frågor som rör ekologisk odling… Frågan är, som alltid, vilken historia man vill berätta – om
med vilken innebörd.
Alex berättelse och hans texter på internet redovisar processen i detalj – med länkar och
inklipp konstruerar han bloggen som ett slags personligt nutidsarkiv. Texterna skildrar tillvaron som ”down and out” i George Orwells och Philip Larkins efterföljd, berättelsen om en
presumtiv författare med spelarmissbruk, som inte kan behålla sina pengar eller betala hyran
och förlorar sitt jobb som cykelkurir, redan på samhällets botten ”med tillträde till hem”. På
kort tid erövrar han husockupantens färdigheter för att sedan finna en tillfällig hemhörighet
hos DA! kollektivet på Clarges Mews. ”De uppnådde squatting, jag sjönk till det”, som han sa
till mig. Alex texter är ett slags biopolitisk skildring på mikro- och makronivå, där läsarnas
kommentarer tecknar bilden av samhälle, lika fyllt av hat som av medmänsklighet.
En annan källa är den fotografiska dokumentationen av Colin Hampden-White. Bilderna
visar vardagliga scener från kollektivet varvade med iscensättningar, dräkter och poser – kongenialt med maskeraderna, de sporadiska filmproduktionerna och den uppspelta narcissism
som präglade hela projektet. Bilden av de nakna kvinnliga ockupanterna i badrummet användes i en pressrelease för Colins utställning och spreds omedelbart i skandalpressen: det
kanske sista kapitlet i denna medialiserade berättelse. Fotografen förklarar syftet som att
framställa en poetisk, metaforisk skildring av de nakna kropparna och det nakna huset: en bild
av utsatthet. Tillåt mig tvivla. Det faktum att squatten utgjordes av ett matriarkat där dessa två
kvinnor var drivande är visserligen inte oväsentligt. Men jag ifrågasätter deras nakenhet – inte
av sedlighetsskäl utan som relaterat till Georgio Agambens teori om ”det nakna livet”; idén ett
slags fundamentalt liv (zoe) som grund för den mänskliga existensen. 22 Det finns inget naket
liv, det finns inget essentiellt som utgör det sant mänskliga. Det som finns är bio: berättelsen,
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historien, kontexten, den förmedlade och filtrerade verkligheten samt kroppens produktion av
denna verklighet. Det är komplexiteten, överlagringarna och de potentiella konflikterna mellan dessa olika slags berättelser jag velat peka på här.

Bild 3. Bilden på de nakna husockupanterna som spreds i media. Foto: Colin HampdenWhite.

Slack space
Finanskrisen i London med arbetslöshet, vräkningar och konkurser ger också upphov nya
uttryck. Termen slack space myntas av Guardians journalist Robert Booth, som beskriver hur
tomma lokaler övertas av konstnärer för att användas som verkstäder, ateljéer och
utställningslokaler. 23 Redan i april rapporteras om insatser på både nationell och lokal nivå
utförda i syfte att bana väg för denna process. Högt uppsatta politiker lägger ett förslag att £3
miljoner ska fördelas på insatser inriktade på ”ett kreativt återanvändande” av övergivna
affärslokaler och förordar ett system där de lokala planbestämmelserna momentant ska kunna
kringgås. Enligt uppgift antas antalet tomma butikslokaler i Storbritannien öka med 70 000
detta år – totalt 135 000, vilket är liktydigt med en av sex – där de många förbommade
fönstren hotar att snabbt förvandla engelska städer till spökstäder. ”Tomma affärslokaler ser
illa ut och drar till sig kriminalitet” säger socialministern Hazel Blears. ”Våra idéer om hur
stadskärnor kan återupplivas ger kommuner och andra möjligheten att temporärt ge tomma
lokaler ett alternativt innehåll som gagnar lokalsamhället – sociala projekt, visningsrum för
konstnärer eller informationscentrum – och hindrar att huvudgatan bommas igen”. 24
I det här sammanhanget är slack space inordnat i en ekonomisk modell: det refererar till
lokaler som står tomma till följd av affärskonkurser och nedläggningar och som utgör en
plattform för nya, innovativa företagsidéer. I sin samverkan med de lokala myndigheterna
fungerar konstnärerna som ett slags entreprenörer vilka kallas in när inga andra möjligheter
återstår. ”Som av ett trollslag står en ny affärsidkare där” som någon syrligt formulerar det –
begreppet kreativitet är uppenbart i inflation. Men detta är inte hela sanningen. Alla är inte
villiga att leka affär och somliga tar saken i egna händer – i Storbritannien tycks det just nu
byggas upp ett nätverk av konstnärsaktivister i rollen som husockupanter. 25 Lösa sammanslutningar som Space Makers Network i London upprättar ett system av icke-kommersiella lo196

kaler för att skapa ”nya miljöer för arbete och lek” på icke-hierarkisk, kollektiv grund. De
kritiska, politiska ambitionerna i denna rörelse framgår i slogans som ”Radical Incursions”
och ”Autonomous Occupation”, något som vittnar om den inneboende spänning som finns i
squatting generellt. Det är en spänning mellan motståndet eller införlivandet i samhället,
squattingens institutionalisering eller repression, en fråga som diskuteras inom urbansociologisk forskning (bland annat på grundval av Castells). 26 Är då squattingen bara ett sätt att få
tak över huvudet, att på sikt bli en fastighetssägare som alla andra? Är ”kreativiteten” liktydig
med en gentrifiering av staden, och alltså även där införlivad i en kapitalistisk logik? 27 Eller
är squatting, verkligt och symboliskt, ett sätt att upprätta en annan livsform där konventionella
gränser och kategorier sätts ur spel?
Exempel på hur gamla lokaler kan återanvändas och tilldelas nya funktioner är givetvis
lika omfattande som välkända. Omvandlandet av nedlagda fabriker och magasin i stadscentrum och hamnar, från New York på 70-talet till Göteborg på 80-talet, hör idag till de
vedertagna planeringsstrategierna och ses som någonting självklart. Då liksom nu är detta
förfarande inskrivet i en ekonomiskt tänkande där övertron på det kapitalistiska samhällets
frälsande inverkan på intet sätt tycks ha slaknat, den pågående finanskrisen till trots. Huruvida
övertagandet och omvandlingen av byggnader ska ses som en kritisk handling eller inte måste
därför ses som avhängigt hur och varför övertagandet sker. På samma sätt är den eventuellt
kritiska innebörden av termen slack space en fråga om vad termen ger upphov till, hur den
tillämpas, i teoretisk såväl som praktisk mening. Man ska minnas att ockupation inte bara har
en rumslig dimension utan också – framför allt – en språklig. Bloggare på nätet talar om en
”global berlinisering” och menar att storstäder världen över kommer att tvingas anpassa sig
till den ockupationsrörelse som sprider sig från London, Berlin och Amsterdam – där idén om
slack space utgör den både språkliga och rumsliga förutsättningen. 28

Bild 4. Maskerad på Clarges Mews. Foto: Colin Hampden-White.

197

Slack space är en beteckning för ett outnyttjat digitalt utrymme inom ramen för en viss kapacitet. Dess överförda mening, i relation till fysiska rum, visar hur metaforiken kastats om:
om den virtuella världen hittills liknats vid fysiska fenomen (från platser, arkitektur, noder
och nätverk till skrivbord, papperskorg och minneslappar) är förhållandet nu det omvända. I
det näraliggande begreppet hackerspace – definierad som ”kollektivt organiserade fysiska rum
där folk kan träffas och arbeta med sina projekt” – är kopplingen till datavärlden alltjämt
manifest, liksom själva idén om intrång. Med ursprunglig hemvist i USA och med en förhållandevis etablerad innebörd har hackerspace fortfarande en stark teknologisk anknytning, ett
slags radikalisering av den modell som etablerades med Bill Gates berömda garage i 70-talets
Californien . 29 Slack space är mycket vagare och fortfarande i blivande – det bygger i princip
på resurstänkande snarare än på våld. Betraktat som slack space var huset i Mayfair en plats
där kartan ritades om. Relationen mellan periferi och centrum, privat och offentligt, blev plötsligt en annan. Det är inte av en slump att dessa ungdomars agerande hade drag av en situationistisk estetik: Temporary School of Thought utgjorde ett detournement av arkitekturen i
sin helhet, vilket skiljer denna typ av revolt från till exempel förortskravallerna i Paris. Och
huset utgjorde en perfekt fond till dessa lekar; historien om barnkalaset med ponnyer visar att
det alltid varit lite speciellt. I all väsentlig grad kan man därför säga att ingenting i grunden
förändrades, men att allting förändrades ändå – genom en serie distinkta förskjutningar. Slack
space är ett utrymme där sådant kan ske, ett rum som är öppet för omvandling.
Husockupationen framställer en idé om frihet, en idé om erövringen av rum för andra sätt
att leva och verka. Men det sker, med nödvändighet, inifrån systemet och med hjälp av de
redskap och mekanismer som är i bruk. Slack space handlar om handlingsutrymme, om
arkitektur som resurs. Ordet rymmer en helt annan sorts energi än tidigare beteckningar för
överblivna utrymmen, som nollplatser och icke-platser vilka är fastlåsta i negation. Men på
samma sätt som ”freeganism” är avhängigt ett överflöd, ett tillvaratagande av det andra ratat
eller slängt, måste friheten ses som relativ, som villkorad, och ett sådant villkor är arkitektur. 30 Hur kan då arkitekturen tänkas och formas för att lämna plats för det obestämbara? Hur
kan slack space bli produktivt för arkitektur? Frågeställningen är intressant i förhållande till
diskursen kring modernismens utopiska program, och inte bara i teoretisk mening. Avfärdar
man den som irrelevant måste man också bekänna sin tilltro till arkitektur som ett determinerat, estetiskt och kapitalistiskt objekt för vilket tiden, livet och andra människor är utan betydelse. Med andra ord, helt i linje med den ortodoxi som konsten sedan länge lämnat.
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Kultur och natur uppfattas ofta som en dikotomi. Det finns andra synsätt som
betonar beroendet dem emellan. Geografiämnet har både en natur- och en kulturdel, ibland sammanflätade ibland särade. Detta paper har fokus riktat mot tidsgeografin, en skolbildning inom geografin som på sitt specifika sätt binder ihop
kultur och natur. Syftet är att tolka och pröva tidsgeografin utifrån ett genusperspektiv; vilka analysverktyg den kan erbjuda och på vilket sätt den skulle kunna
vidareutvecklas.
Nyckelord: kön, genus, tid, rum, vardagsliv, rörelser, restriktioner, möjligheter,
ordningar och makt
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Inledning
På 1950-talet ägde en delning av ämnet geografi i Sverige rum. Den samhällsvetenskapliga
delen, kulturgeografi, blev mer och mer teoriorienterad samtidigt som den behöll traditioner
av ett naturvetenskapligt arbetssätt. Här har tidsgeografin sin plats; i den finns just betoningen
av naturen och det materiellas betydelse för hur mänskligt liv, kulturen, kan gestaltas. Natur
och kultur betingar vartannat och är sammanvävt i intrikata system.
Det tidsgeografiska synsättet erbjuder en möjlighet att hantera kvinnors och mäns handlande i tid och rum så att komplexa sammanhang synliggörs och förstås. Den har därmed
något att tillföra genusforskningen. Syftet med detta paper är att utröna på vilket sätt tidsgeografin med sina tankegångar och begrepp bäst kan nyttjas och hur den skulle kunna vidareutvecklas utifrån ett genusperspektiv. Vi kommer att diskutera tidsgeografins begreppsbildning, hur den kan tolkas och fördjupas genom att vi för en diskussion om levda erfarenheter i tidrummet. Kvinnor kommer att stå i centrum på grund av att resonemangen vilar på
tre olika empiriska studier som framförallt handlar om kvinnor. Den första studien fångar in
kvinnors position i hushållet under 1600-talet, deras försörjningsvillkor och den genusordning
som då var förhärskande och vilka effekter den hade på kvinnors rörlighet och placering i
olika rum. Denna studie länkas vidare och sätts i relation till kvinnors situation idag, även här
med deras försörjningsvillkor, rörlighet och roll i hushållet. Därefter sker en fördjupning i en
studie som tar upp långpendlande kvinnor. Även den berör kvinnors situation idag men med
en pil in i framtiden. De olika studierna illustrerar olika tillämpningar av tidsgeografin. I alla
tre står mobilitet i fokus. De är således tre olika fallstudier, som utvecklats inom olika
forskningsprojekt, och som var och en på sitt sätt visar tidsgeografins användbarhet i en analys av kvinnors levda liv. Det innebär att fallstudierna har olika karaktär och analysen sker
utifrån olika tidsgeografiska begrepp. De skall inte jämföras rakt över utan visa på hur det
tidsgeografiska tänkandet kan omsättas.
Papret inleds med en introduktion till tidsgeografins tankevärld. Därefter tar vi upp hur
några andra forskare ser på tidsgeografin. Den kritik som riktats mot tidsgeografin äger, enligt
vår uppfattning, sin riktighet i stora stycken samtidigt som vi anser att just det som kritiken
för fram är tidsgeografins styrka. Enligt vår bedömning missar kritiken ofta den potential som
tidsgeografin rymmer t.ex. för genusproblematiken. Detta kommer vi att visa med hjälp av de
tre olika fallstudierna. Papret avslutas med en sammanfattning och en plädering för att tidsgeografin kan läsas om och vidareutvecklas utifrån ett genusperspektiv.

Tidsgeografins tankevärld 1
Ett vetenskapligt studium av landskapet växte … fram under 1800-talet… Så småningom
utkristalliserade sig skilda perspektiv. Ett av dessa kan man kalla humanekologiskt. Det
handlar om den mänskliga individens upplevelse av sin närmaste omgivning. I det andra
perspektivet ses landskapet som den från plats till plats varierande interferensen mellan
de globala sfärerna: geo-, hydro-, och atmosfärerna, biosfären och antroposfären. Också i
detta perspektiv kan man urskilja olika tyngdpunkter.
Å ena sidan befinner sig det neutralt historiska studiet av landskapets historiska –
geografiska utveckling. Å andra sidan befinner sig ett kritiskt, och i viss mån normativt
studium av människans exploatering av landskapet. (Torsten Hägerstrand 1991 s. 40-41)

1

Utgångspunkt för presentationen av tidsgeografin har hämtats från Friberg (1990).
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Tidsgeografi har utvecklats inom den kulturgeografiska grenen av de geografiska disciplinerna under Torsten Hägerstrands ledning. 2 I en klassisk text diskuterar han geografiämnets
ämnesutveckling vilken mynnar ut i ett sätt att se sammanhangen mellan rum, tid och människors handlande som också fångar essensen i det tidsgeografiska synsättet. 3 Han noterar att
kulturgeografins kärnområde ofta associeras med landskapsgeografi eller regionalgeografi. I
denna typ av studie har kartan sin givna plats som avbildningsinstrument. Han menar att om
man också tillåter sig att ta itu med uppgifter på ett mer abstrakt plan kan geografins grundkaraktär fångas i uttrycken Gefügekunde eller hopfogningslära. Då blir kartan som instrument
otillräcklig eftersom den endast ger en statisk avbildning.
Den spännande hopfogningen är den som sker mellan processer som utspelar sig sida vid
sida, ibland i samverkan, kanske oftare i konflikt med varandra. Tillspetsat uttryckt rör
det sig om att studera processer som inte hör ihop men ändå är beroende av varandra därför att de gränsar till varandra eller går in i varandra. Landskapet som vi ser det, eller regionen, som vi mer indirekt kan lära känna, blir då bara stridsläget som det ter sig just för
ögonblicket. Men det räcker inte att lägga det tidsliga till det rumsliga. Det är inte bara
det synliga som deltar, utan allt som är närvarande. Och dit hör naturligtvis i hög grad de
mänskliga aktörerna, deras kunskaper och avsikter, som nu inte ens naturgeograferna längre kan bortse ifrån. … Sett på det här viset blir geografins kärnområde studiet av
kampen om makten över existensers och händelsers tillträde till rummet. (Torsten Hägerstrand 1985a s. 6-7)

Detta citat ger en vink om att de är fruktbart, ja rent av nödvändigt för en djupare förståelse,
att betrakta kvinnors handlande i den omgivning de befinner sig i. Det kan nämligen uppstå
oväntade samband beroende på att det kvinnor företar sig utspelar sig samtidigt med andra
företeelser, som har ett helt annat upphov, men att närheten dem emellan, i geografisk mening, gör att företeelserna kan komma att beröra varandra och påverka utfallet. Någon händelse
kan till exempel konkurrera ut en annan. Det är också möjligt att något som planerats inte
kommer att äga rum därför att en annan händelse får företräde. Ett påstående utifrån denna
insikt är att allt som kvinnor i princip skulle kunna företa sig inte är realiserbart därför att det
trängs undan av andra händelser som tar tid och rum i anspråk. Det är intressant att notera att
Hägerstrand betonar ”makten över existensers och händelsers tillträde till rummet”. I överförd
bemärkelse kan det tolkas som kvinnors och mäns möjligheter eller brist på möjligheter att
realisera det de skulle vilja. Här finns en öppning till att diskutera kvinnors och mäns skilda
villkor och den rådande maktasymmetrin dem emellan som genusforskare lyfter fram.
Tiden som ändlig resurs
För många i dagens samhälle är tiden som knapp resurs ytterst påtaglig. I det tidsgeografiska
synsättet utpekas tiden som den storhet mot vilket händelser relateras. Tiden utgör en budgetram. 4 Den sammanlagda tid en individ har är i kalender- eller klockmening den ändliga storhet både enskilda individer och en större befolkningspopulation har till sitt förfogande. Tiden
ger både ramar för vad som är möjligt och inte möjligt. Utvidgas anspråken på ett ställe måste
det medföra en krympning av utrymmet på ett eller flera andra ställen. I tidstermer är det fråga
2

3
4

Här vill vi särskilt nämna Tommy Carlstein (1980), Bo Lenntorp (1976), Solveig Mårtensson (1979) och
Sture Öberg (1976) som alla skrivit sina avhandlingar i tidsgeografi och haft Torsten Hägerstrand som
handledare. Vid samma institution har några år senare ytterligare avhandlingar tillkommit Per-Olof Hallin
(1989) Tora Friberg (1990) och Ann-Christine Åquist (1992) Christina Scholten (2003) och Cecilia
Kjellman (2003).
Tidsgeografer själva benämner ofta tidsgeografi som ett synsätt och gör inte anspråk på att den kan
förklara, vilket är kravet på en teori. Detta kan diskuteras. Vi använder här tankesätt i stället för synsätt.
Hägerstrand 1972.
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om att det finns begränsningar för hur mycket en individ kan företa sig. Att föreställa sig tiden
som budgetram är möjlig därför att en individs sysslor, även om de är meditativa, i princip
kan översättas till en fullständig sekvens av tidsanvändningar. Det finns inga tidsliga luckor.
Den tidsbudget som står till individernas förfogande kan ses i ett livsperspektiv, alltså den tid
som förflyter mellan en individs födelse och död. Tidsbudgeten kan omsättas till en livslinje.
Tidsbudgeten kan också omfatta ett år, en vecka, eller en dag. Att betrakta tiden på detta sätt
är att se den som en existentiell dimension som sätter upp obönhörliga villkor för ordningsföljden mellan händelser i ett förlopp. Tiden är inte en värdemätare fritt delbar och aggregerbar som om minuterna vore en slags pengar, vilket är det sätt som traditionella tidsbudgetstudier hanterar tiden på. 5
Tidrummet är begränsat
Tidsanvändningen i sig kan vara av intresse att studera men väl så viktigt är att söka klarhet i
vad det är som begränsar individernas handlande och sätter gränserna i tidrummet. Tidrummet
är ett rum eller en plats som kontinuerligt är under förändring över tid. Ibland synligt för våra
ögon, ibland oändligt långsamt. Olika potentiella händelser står på lut för att föras in i verkligheten eller händelserummet och det är upp till den enskilda individen och hennes omgivning att avgöra, vilka som kommer att äga rum. I händelserummet finns således inga tänka
drömmar eller planer, bara det som faktiskt realiseras. I ställer för det mer abstrakta begreppet
tidrum betonas här just händelsernas förverkligande. 6
Den grundhypotes som tidsgeografer anför är, att när individen befinner sig i ett bestämt
ögonblick har hon framför sig ett begränsat utfallsrum för möjliga val. Som enskild person
kan hon bara i begränsad omfattning kontrollera innehållet i detta. När hon har gjort sitt val
och ytterligare ett steg i tiden gått öppnar sig ett nytt utfallsrum som mestadels är mer eller
mindre likt det föregående. Med detta menas att en individs liv inte består av ett antal faser
som är oberoende och skilda från varandra även om de kan avgränsas från varandra med tiden
som mätinstrument. Snarare är de mer eller mindre sammanlänkade, beroende av och hakar i
varandra på ett bestämt sätt. De val som träffas är ofta delar av kortare eller längre program
eller kontrakt som individen försöker genomföra och de successiva valen i stort och smått
under livstiden kan benämnas individens personliga biografi. 7
Vid varje tillfälle som en individ skall fatta ett beslut och företa ett val är alternativen
färre än de kan förefalla om man inte har individens historia klar för sig. Valmängderna
är i realiteten betydligt mer begränsade än i teorin.
Individens bundenhet till kontrakt som föregående händelseflöde ger upphov till är en
faktor, omgivningens oförutsedda agerande en annan. Valsituationerna har en tids-, rumsoch resursmässig förknippning, vilket håller fast skeendet på ett sätt som man ännu knappast försökt förstå annat än i historisk och skönlitterär framställning, det vill säga i sammanhang där generalisering inte eftersträvas. (Torsten Hägerstrand 1972 s. 23).

Vad som är möjligt är således kringskuret på olika sätt, inte bara de val man gjort tidigare i
livet och som måste fullföljas utan också av det sammanhang man befinner sig i. Utfallsrummet har i varje givet ögonblick sina begränsningar av t.ex. individens medfödda och förvärvade personliga egenskaper, tillgänglig teknik, resurserna i omgivningen, andra individers val
samt regler och normer utvecklade inom styrande institutioner.

5
6
7

Hägerstrand 1972 s.16-17.
Hägerstrand 1972 s.13-21.
Hägerstrand 1972 s. 22.
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Projekt - sekvenser av insatser
”(Det) finns en mängd handlingar som, inskjutna i det vardagliga sammanhanget, formar sekvenser av insatser riktade mot speciella mål.” Detta är ett sätt att beskriva det tidsgrafiska
centrala begreppet projekt. Ett annat sätt att beskriva projekt är ”the entire series of simple or
complex tasks necessary to the completion of any intention-inspired or goal-oriented behavior. 8 Det är viktigt att notera att dessa handlingar inte kan genomföras huller om buller. De
måste följa på varandra i en viss ordning som i och för sig kan ändras under projektets gång.
Torsten Hägerstrand uttrycker det så här:
To carry out a project requires that a succession of inputs has to be mobilized in an orderly fashion. An important feature of human plans is – as a rule – that they are not entirely rigid. Parts of a plan can change radically in terms of input, order, and location
without violation of the overall purpose.” (Hägerstrand 1985b s. 201)

Projekt kan vara mer eller mindre långsiktiga, sammanfogade vart och ett på sitt sätt till en
helhet. För att förstå enskilda handlingar och varför de utförs på ett bestämt sätt, måste de
placeras i sitt sammanhang. För att fullfölja ett projekt behövs att individen själv tas i anspråk
och i åtskilliga situationer rör det sig också om att individer måste samhandla med andra individer eller att det behövs verktyg eller material av något slag. Det fordras således en samtidighet; att dessa individer och material finns på samma plats vid samma tidpunkt.
Det är inte självklart att ett projekt kommer att genomföras. Det kan mycket väl gå omstyr,
därför att det konkurreras ut av något annat, misslyckas eller omvärderas. I själva verket torde
de ofullbordade projekten vara ett oändligt antal och, menar Hägerstrand, i sig väl så intressanta att studera som de fullbordade.9
Projekten kan också föra med sig att ett antal nya projekt som en följd av det större projektet. Beroende på skalan kan större eller mindre projekt identifieras med avseende på tidsutsträckning men också på vilken mängd handlingar de för med sig. Denna samhörighet kan
liknas vi den serie kinesiska askar som är avpassade efter varandra i form och storlek och som
efterhand som man lyfter på locket ger sig tillkänna. Små projekt ryms således i större projekt. 10
Restriktioner för handlandet
Tidsgeografin är uppbyggd på att rum och tid är ändliga storheter och detta får alldeles speciella konsekvenser för hur det mänskliga livet fortskrider. Framför allt tar tidsgeografin fasta
på att det finns begränsningar för individers handlande. Själva begreppet begränsningar,
handlingsbegränsningar eller restriktioner intar en mycket central ställning i den tidsgeografiska begreppsapparaten. De kan grupperas i tre stora familjer med beteckningarna kapacitetsrestriktioner, kopplingsrestriktioner och styrningsrestriktioner. Dessa kan mycket
kortfattat förklaras enligt följande: 11
Kapacitetsrestriktioner begränsar individernas verksamhet på grund av hennes biologiska
egenskaper och prestationsförmåga hos de redskap hon använder. Kopplingsrestriktioner har
att göra med att individer, redskap, material och signaler måste kopplas ihop i samverkande
grupper för att det skall kunna ske produktion, konsumtion och social samvaro. Styrningsrestriktioner avser de tidsgeografiska aspekterna på maktutövning. Med det avses maktens ut-

8
9
10
11

Pred 1981 från Hägerstrand 1982 s. 336. Hägerstrand & Lenntorp 1974 s. 229.
Hägerstrand 1985 s. 206.
Asplund 1983 s. 204-205, Hägerstrand 1982 s. 336, Hägerstrand 1985b s. 201.
Hägerstrand 1970:18 – 4.33.
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bredning i tid och rum. Inom varje sådant maktområde eller domän har vissa personer eller
grupper av personer rätt att fatta beslut och utöva kontroll. Hägerstrand definierar domän som:
The third family of constraints,…relates to the time-space aspects of authority. The word
is filled with a device which we may call the “control area” or “domain”…The purpose of
domain…seems to protect resources, natural as well as artificial, to hold down people
density, and to form containers which protect an efficient arrangement of bundles seen
from the insides point of view of the principle. (Hägerstrand 1970 s.16)

I feministiska studier är makt centralt för att förstå kvinnors underordning. Domänbegreppet,
med sin maktdimension har, som vi uppfattar det, därför en utvecklingspotential.
Ett annat begrepp som även det antyder att det råder en bestämd ordning är pockets of local
order, vilket ibland översätts till tidrumsficka 12 på svenska. Kajsa Ellegård och Bertil
Wilhelmson pekar ut hemmet som ett exempel på pocket of local order/tidrumsficka, där det
inom varje hem finns en ordning för att familjelivet skall fungera. 13 De problematiserar inte
specifikt någon genusordning men belyser jämväl arbetsfördelningen mellan kvinnor och
män. Som begreppet antyder handlar det om någon slags maktordning. Bo Lenntorp fångar
upp begreppet och förklarar det så här:
Among a number of considerations, such order requires that a specific defined section of
time-space is endowed with particular infrastructure and that it has a more or less formal
system of regulation to facilitate the execution of the aforementioned activities. The system of regulation both regulates the activities within the pockets of local order as well as
their interaction with the outside world. Activities thus demand a section in time-space
that is well ordered to serve their function and that it can also be controlled such that this
order may be maintained and respected. (Lenntorp 2004 s. 225) 14

Lenntorp pekar också på att begreppet är väl lämpat att applicera på olika sammanhang om
maktrelationer och knyta till de teorier som tar upp sammanhanget ifråga. Här är således fältet
öppet för att pröva feministiska teorier gentemot tidsgeografins begrepp pocket of local order/tidrumsficka.
Bildtänkande
Tidsgeografin bottnar i ett bildtänkande. Att avbilda landskapet/verkligheten på en karta eller
med ett fotografi är exempel på det. Om x-axeln i ett diagram motsvarar en karta/ett rum och
y-axeln tiden, fås en grafisk framställning, ett diagram där varje individ eller andra existensers
rörelse i tid och rum kan åskådliggöras med linjer (benämnt banor eller trajektorier). Det kan
bland annat innebära att ett flertal banor möts och blir parallella under en period. För att
markera samhörigheten dem emellan när de ingår i ett projekt benämns de verksamhetsknippen, vilket markerar att de just då är upptagna och inte kan ingå i andra verksamhetsknippen. 15
Tidsgeografin har koncentrerat sig på den typ av begränsningar som kan hänföras till att
både människor och ting alltid måste förekomma i bestämda lägen i tid och rum och att peka
på att de handlingsramar som finns för enskilda individer, hushåll eller större befolkningsgrupper. Man intresserar sig för projektens realisering, inte intentionerna bakom. 16 Den har
12
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Wihlborg (2000) använder sig av begreppet lokala ordningsfickor.
Ellegård & Wilhelmson 2004.
Se även Hägerstrand 1985.
Asplund 1983.
Hägerstrand 1982 s. 324.
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också inriktats på att behandla den fysiska gestaltningen av skilda situationer och förlopp och
använt den grafiska framställningen för att åskådliggöra detta. Den grafiska framställningen
har också en egen och särskild betydelse i sökandet efter en notationsform för rörelse i tid och
rum lika kraftfull som kartan är för den statiska avbildningen. Därmed kommer de tidsgeografiska bilderna att bli en del av analysprocessen och de skulle kunna kallas
beskrivnings- eller analysmodeller.
Om individers rörelsemönster studeras framstår regelbundenheten i form av att man lämnar
bostaden för arbetsplatser, butiker, skolor etc. och kommer tillbaka till bostaden. Detta kallar
tidsgeografer återvändandets princip, eftersom det är starkt styrande för individers rörelsemönster. ”Man kan säga, att i det dagliga livet är individen bunden till en ö med en bestämd
radie… Sett från tidsgeografisk synvinkel får den ö en individ kan nå från sin bas formen av
en prisma”. 17 Detta avbildas också i de tidsgeografiska diagrammen medelst geometriska figurer – prismor vilket framför allt Bo Lenntorp åskådliggör i sina arbeten. Prismats volym är
alltså det område individen har möjlighet att röra sig inom under den framräknade tidsperioden.
Mycket har skrivits om tidsgeografi, inte minst för ett par decennier sedan, men den är
fortfarande levande och vidareutvecklas av flera forskare. År 2004 gavs ett tidskriftsnummer i
Geografiska Annaler 86B ut med tidsgeografiska artiklar till minne av Torsten Hägerstrand. I
den finns en förteckning över hans mer än trehundra skrifter. Ett flertal forskare har där skrivit
artiklar om tidsgeografi.18 Regelbundet arrangeras i Sverige också ett tidsgeografiskt seminarium under Kajsa Ellegårds ledning.
Tidsgeografin - fysikalisk och mer besläktad med natur- än samhälls/kulturvetenskaperna
Den kritik som riktats mot tidsgeografin mynnar huvudsakligen ut i att den är fysikalisk och
mer besläktad med natur- än samhälls/kulturvetenskaperna, att människor betraktas som sociala atomer och inte som handlande subjekt, att tidsgeografin inte tar hänsyn till processer
och att synen på konflikter och makt är outvecklad 19 Gillian Rose ifrågasätter i sin bok Feminism & Geography. The Limits of Geographical Knowledge (1993) tidsgeografins användbarhet. I kapitlet Women and Everyday Spaces diskuterar hon tidsgeografin ingående.
Hennes sammanfattande slutsatser är att tidsgeografin representeras av en maskulinism som
bärs upp av vita män, och att rummet i tidsgeorafin är ett rum som domineras av patriarkatet –
ett maskulint rum för en heterosexuell, borgerlig, maskulin kropp. Rose menar också att det
verkar som om de feministiska tidsgeograferna refererar till en värld fylld av omsorg men inte
kan ge kvinnorna röst. Det emotionella, det passionerade, det avskräckande, känslorna i relation till andra utesluts. 20
Vi som arbetar och är inlästa på tidsgeografin funderar på varför det tidsgeografiska tankebygget med dess projekt, prisma, trajektoria, restriktioner och möjligheter verkar så slutet och
fyllt med manlig makt, när vi uppfattar det som öppet och möjligt att fylla med ett innehåll,
mycket relevant för det feministiska projektet i vilka rumsliga studier med kön/genus i fokus
kan inräknas. 21 Mot kritiken kan hävdas att tidsgeografin på ett illustrativt sätt återger och
problematiserar individers rörelsemönster som just uttryck för känslor. Birgitta Andersson
visar att många kvinnor på grund av rädsla, frustration, vanmakt rör sig annorlunda i det of17 Hägerstrand 1970 s 44:19.
18 Följande författare finns med förutom Torsten Hägerstrand: Bo Lenntorp, Kajsa Ellegård & Bertil
Wilhelmsson, Martin Raubal & Harvey J.Miller & Scott Bridell Gunnar Törnqvist, Einar Holm, Sture
Öberg, Olof Wärneryd samt Mei-Po Kwan.
19 T.ex. Giddens 1984, Gregory 1985.
20 Rose 1993, s. 27-28.
21 Friberg 2003.
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fentliga rummet sena kvällar och nätter. Deras individbanor får ett annat utseende likaså det
prisma som avtecknar sig. 22 Ett annat exempel på känslornas betydelse för rörelsemönstret
och vanor är Bo Lenntorps analys av självmordsbenägna personer och deras beteende när de
jämförs i ”oroliga” och ”lugna” perioder varvid kritiska situationer kan ringas in. 23 Kerstin
Nordells studier av långtidssjukskrivna och rehabilitering som visar hur människor genom att
föra dagbok och studera sina egna tidsrumsdiagram kan bli medvetna om sina livssammanhang och i vilka situationer de inte mår bra. 24 Åsa Westermark har låtit sina informanter föra
två dagböcker, en ”struktured diaries” och en ”reflective diaries” när hon analyserar colombianska kvinnors vardag. 25 Genom att de flesta tidsgeografiska forskare förutom att be sina
informanter skriva dagböcker genomför intervjuer kan de jämföra restriktioner och
möjligheter i det fysiska rummet med mentala restriktioner och möjligheter i ”känslorummet”.
Det är naturligtvis så att om man bara studerar tidrumsdiagrammen, representationerna, så
fångar dessa det observerbara. Det icke observerbara kan inte synliggöras i representationerna. Den ”inre världen” kan bara observeras indirekt. Men den inre och yttre världen är
emellertid sammanvävda och därför kan isolerade studier av den ena eller den andra leda till
felslut. 26 Tidsgeografin understryker att det finns en materiell värld och att den har betydelse
och utgör en stabil grund när den icke direkt observerbara världen skall studeras. Tidsgeografin handlar inte bara om individer utan om individer i sitt sammanhang. En av de orättvisor som feminister har stor anledning att sätta fingret på är fördelningen av resurser och
vilka konsekvenser det får för kvinnors och mäns livsvillkor och hur det i sin tur ger upphov
och är sammanlänkade med känslor som hunger, sorg, glädje, tillfredsställelse, vanmakt o.s.v.
I de fallstudier som vi kommer att presentera nedan väljer vi att ha fokus på kvinnors vardagliga liv och belyser särskilt mobilitet. Vi använder oss på olika sätt av tidsgeografins
tankesätt. Vi diskuterar med andra ord kvinnors rörelsemönster, och vilka normer för hur
genus kan komma till uttryck i det sammanhanget.

Fallstudie 1
Kvinnors försörjning och position i hushållet under förindustriell tid
Äldre tiders samhällsordning/markägoförhållanden värnade rumslig och social statisk
ordning. Stabilitet mellan och inom samhällets olika grupper ansågs utgöra grunden för det
fungerande hushållet och för samhället i stort. Människor skulle bli vid den av Gud givna lotten, lyda sina överordnade och ta hand om de underordnade. 27 Det självförsörjande hushållet
spelade en central roll både ekonomiskt och normativt. Både rumsligt och socialt var stabiliteten det som eftersträvansvärda, inte rörlighet och flexibilitet som i våra dagar. Men både
kvinnor och män rörde sig i landskapet. Dessa geografiska förflyttningar förfaller dock ha
varit villkorade under tätt sammanvävda normativa och ekonomiska förhållanden, och därmed
förknippade med en rad restriktioner. Det hade betydelse för mottagandet på främmande ort
om det var högreståndspersoner som rörde sig i landskapet, om de var obesuttna, unga, gamla,
kvinnor eller män – och om de var gifta eller inte.
Trots de stora olikheterna mellan vår egen tids föreställningar och ideal kring geografisk
mobilitet, förefaller våra dagars arbetspendlare ha mer gemensamt med exempelvis 1600talets människor än vad som först kan antas vara fallet. För även om vår tid och den förindustriella svarar mot krav utifrån två väsenskilda ekonomiska rationaliteter, finns även en annan,
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Lenntorp 1992.
Nordell 2002.
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parallell, historia. Den handlar om restriktioner kring kvinnors och mäns försörjningsformer
och förväntande samhällsroller och den betydelse de hade för hur geografiska individbanor ter
sig i praktiken: de tidrumsliga anspråk som stod till buds berodde på vilka projekt som skulle
genomföras, samt vad restriktionerna bestod av och vem som satte dessa restriktioner, såsom
transportmedel, sysslor/ärenden, samhällsposition etc.
Svenskar var under 1600-talet inte beroende av nationens tillväxt eller regional arbetsmarknadsrörlighet för den egna försörjningen. Istället var den enskilde nödgad att tillhöra
ett hushåll, antingen som gift och föreståndare för det tillsammans med maken eller makan,
eller att som anställd piga eller dräng arbeta och bo i det. Välfärd organiserades inom ramen
för det självförsörjande hushållet. Offentliga materiella försäkringar som socialförsäkringssystem eller hemförsäkringar fanns inte. Det var tillsammans med andra människor som
den enskilde uppbar försörjning och skydd, materiellt och känslomässigt. 28 Människor levde
av den egna jorden, eller verkstaden och tillverkade eller bytte till sig av det som behövdes för
hushållets försörjning. Också ägande baserades på hushållstillhörigheten. Det var byn och
bondehushållet som utgjorde själva grundvalen för människors försörjning. 29 Hushållet
utgjorde med andra ord ett ekonomiskt grundfundament för den enskildes överlevnad och
välmåga. Men synen på hushållets betydelse för den enskilde hölls även samman av normer
och en sträng hierarkisk maktordning mellan kvinnor och män. Ansvaret för hushållet skulle
vila på de äkta makarna. Mannen var husbonde och hade det yttersta ansvaret för hushållets
ordning. Hustrun var underordnad mannen, men överställd barnen och de drängar och pigor
som eventuellt också ingick i hushållet. Hustruns sysslor rörde organisationen inom hushållets
väggar, som därmed kan illustreras genom begreppet pocket of local order. Kvinnor var
juridiskt omyndiga och den enda legitimerade samhällsrollen, praktiskt och ideologiskt, var
den som hustru och mor. Äktenskapet blev en symbol för det goda samhällets uppbyggnad
och välstånd, men också en praktisk förutsättning för människors försörjning – den gifta
kvinnan utgjorde en social och samhällelig norm för kvinnan med status och heder.30
Dessa normer villkorade människors rumsliga förflyttningar. För det första behövde människor ta sig till platser som helt enkelt låg någon annanstans, som till kyrkan eller tinget.
Detta var ett slags ”legitim” mobilitet. Hushållsmedlemmar hade rättigheter att förflytta sig,
men också skyldigheter, som till exempel att delta i församlingskyrkans gudstjänster. 31 Inom
ramen för kyrkans rum såväl som inom dess ceremonier och traditioner upprätthölls en strikt
maktordning mellan könen. Adelspersoner, däremot, rörde sig mellan sina slott för att sköta
politiska eller ekonomiska affärer. Adelskvinnor, som enligt lagen var omyndiga och därför
inte kunde inneha några formella positioner, spelade trots det en utomordentligt viktig – indirekt – politisk och ekonomiskt roll: De bildade allianser och kontakter bland högadeln, de
intrigerade, arrangerade äktenskap, administrerade gods och gårdar. Att bygga och upprätthålla nätverk blev för dessa kvinnor ett politiskt maktmedel, och för att upprätthålla dem blev
rörelse i landskapet ett måste. 32 Borgarnas handelsresor till frimarknader i andra delar av regionen, eller långväga inköpsresor för vidare försäljning är en annan typ av geografisk
rörelse. För män ur de lägre sociala skikten var det fullt möjligt att ta kortare tjänst som
daglönare på byggarbetsplatser, som köpsvenner, det vill säga hjälpkarlar inom handeln, eller
som vedhuggare. Sålunda gällde skilda villkor för olika klasser.
En andra variant av förindustriell geografisk rörelse företogs av människor som på vinst
och förlust sökte sig till andra byar för sin försörjnings skull. Kanske hade de blivit förvisade.
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Förvisning var ett sätt att straffa en skyldig men också att ”bli av med” en person som
uppfattades störa ordningen. Det som lokala domstolar uppfattade vara det främsta hotet mot
lokala försörjningsvillkor var inte unga våldsbenägna drängar eller knektar, utan ogifta kvinnor. Alla sexuella förbindelser utanför äktenskapet var förbjudna och sådana handlingar bestraffades av både den världsliga och den andliga rätten. Det utomäktenskapliga umgänget
sågs, vid sidan av stöld, som det värsta av alla tänkbara brott under 1600-talet. Eftersom en
tillfällig sexuell relation kunde resultera i graviditet, med den praktiska följden att kvinnan
med sin graviditet så att säga visualiserade brottet, var kvinnor särskilt utsatta för marginalisering. Den ogifta modern var sinnebilden för den ohederliga kvinnan, den missanpassade och
den som alla ville undvika att bli, eller misstänkas för att vara. Här väntade dock svåra
förhållanden – hon hade att röra sig i ett rum mellan den gemenskap hon förvisats ifrån och de
byar och städer hon gärna ville få tillträde till, men som vaktade gränserna för sådana som
henne. Stadsporten stängdes för dessa kvinnor. De levde sålunda under tydliga rumsliga restriktioner, upprättade av någon annan i syfte att dels stänga ute och dels att styra beteendet.
Den som förvisats blev både bildligt och bokstavligt utestängd från by- och församlingsgemenskapen och ”fanns inte” längre. En kvinna som blivit gravid efter en tillfällig förbindelse fick sannolikt se sitt rykte och anseende i lokalsamhället raserat varpå chanserna på äktenskapsmarknaden minskade. Hur skulle hon då försörja sig? Någon lönearbetsmarknad
fanns inte. Stöld, tiggeri eller prostitution blev på så sätt en strategi för överlevnad. För somliga kvinnor återstod inga alternativ än att söka sig runt i landskapet för att uppbära
försörjning. 33 Här väntade dock svåra förhållanden – hon hade att röra sig i ett rum mellan
den gemenskap hon förvisats ifrån och de byar och städer hon gärna ville få tillträde till, men
som vaktade gränserna för sådana som henne. När främmande personer, i synnerhet ensamma
kvinnor, närmade sig städerna uppfattades de i allmänhet betyda problem. 34 Följdriktigt blev
den kringströvande personen sinnebilden för den marginaliserade. 35 Vandringar i landskapet
villkorades således av den äktenskapliga hushållsnormen. De var effekter av misslyckade
försörjningsförsök på samma gång som de visualiserade de kraschade projekten.
Vi kan alltså konstatera att den geografiska rörligheten villkorades av restriktioner som
satte gränser för människors aktiviteter och handlingar. I synnerhet kvinnor som var omyndiga och för sin försörjnings skull beroende av äktenskapet, helst som hustru, annars som piga
i ett annat gift pars hushåll. Som hustru uppbar kvinnan social status och geografisk rörelsefrihet – inom ramen för de rörelsemönster som så att säga var legitima. Den ogifta kvinnans
rörelsemönster var snävt – samtidigt som hon var nödgad att ge sig ut i landskapet för att
försörja sig. Varför var hon inte gift och försörjd av en man? Den ogifta modern var än mer
kringskuren i landskapet. Drastiskt uttryckt var rörelse i landskapet ett mått på personliga
misslyckanden och moraliska tillkortakommanden. Hon kunde på grund av sitt kön och sin
sociala status rentav nekas inträde i den församlingskyrka hon sökt tillträde. Kyrkorummet
utgör därmed ett exempel på en pocket of local order, men också på en domän.
Det äkta paret med heder och social status försörjde sig på det gården producerade och
kunde på så sätt vidmakthålla rumslig stabilitet. Adelskvinnorna uppbar däremot en samhällsroll som innebar att förflyttningar inte bara var möjliga utan rentav nödvändiga. Deras
samhällsroll krävde rumsliga förflyttningar. 1600-talets samhälle, med dess konstruktion av
kön och klass villkorade med andra ord förutsättningarna för geografisk mobilitet. Detta kan
åskådliggöras i en tidsgeografisk prisma. Här blir kön och klass viktiga förhållanden som avgränsar prismats storlek. Gränsdragningar för rörelsemönster formade den ogifta moderns
livsbetingelser, såväl som för adelshustrun. Här kan prismabegreppet användas för att dels
33 Exempelvis Lindstedt Cronberg 1997.
34 Blom 1992 s. 55. Sandén 2005 s. 16.
35 Sandén 2005. Blom 1992. Sundin1992, m.fl.
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beskriva rörelsemönstrens utformning – och hur de ändras när kvinnorna ändrar eller överskrider sin personliga sociala status: när den ogifta modern gifte sig blev hon en av lokalsamhällets hustrur vidgades samtidigt hennes gränser i rummet. Begreppsparet centrum – periferi
är också mycket användbart, liksom bana, trajektorier, begränsat utfallsrum och restriktioner –
och möjligheter för handlandet. Att ha tillgång till rummet – i det här fallet landskapets byar
och förmodade försörjningsmöjligheter i en ekonomiskt prekär situation – var en resurs för
den enskilda. Denna tillgång och resursmöjlighet villkorades av begränsningar som i hög grad
bestämdes av normer kring kön och social status.

Kvinnors vardag i välfärdssamhällets tidevarv
Den tid vi lever i nu i början på 2000-talet och de villkor vi lever under kan tyckas diametralt
annorlunda än de under 1600-talet Mycket har förändrats men vissa basala förhållanden går
inte att komma undan. Människor måste försörja sig och sörja för släktets fortbestånd och
därmed länkas produktion och reproduktion samman och betingar varandra. Det levda livet
består även nu av en räcka projekt där avlönat arbete och oavlönat arbete följer på vartannat i
en tidsmässig ordning. Det grundläggande i enskilda individers biografier är då som nu
strävan att leva ett liv fyllt med arbete, sömn och vila dvs. överleva och ha ett bra liv. Produktionen av varor och tjänster har ändrats organisatoriskt så även reproduktionen. Tidrummet har på många sätt bytt ansikte men platsanknutna verksamheter är fortfarande viktiga
beståndsdelar. Allting sker inte i cyberrymden. Fysiska avstånd måste fortfarande överbryggas.
För att ge en kort karaktäristik är kvinnor i dagens Sverige lönearbetande i nästa samma
grad som män. En blick på statistiken på aggregerad nivå visar dock att arbetsmarknaden i
hög grad är könsuppdelad även om gränsöverskridanden är legio och uppmuntras. Kvinnor
dominerar inom omsorgsyrken och män inom tekniska yrken. Kvinnors löner är lägre än mäns
vilket till stor del kan förklaras med att de yrken de befinner sig i är lägre avlönade. Ett annat
kännetecken är att kvinnor med små barn ofta arbetar deltid. Både kvinnor och män har rätt
till förkortad arbetstid tills barnen blir åtta år, men vanligtvis är det kvinnorna som utnyttjar
rättigheten precis som att det är kvinnorna som tar ut den största delen av föräldraledigheten.
Politiken och lagstiftningen är inriktad på individen och båda föräldrarna skall bidra till familjemedlemmarnas försörjning. Dagens hushåll ser mycket olika ut, särskilt enpersonshushållen har ökat betydligt under senare år, inte minst i de större städerna. 1600-talets
hushåll som garant för välfärd har genom folkhemmets utbyggnad till stor del ersatts av
välfärdssamhället och dess uppgift är att se till att ingen lämnas utanför även om det finns
sprickor och glapp i dess fasad.
Välfärdssamhället förutsätter människors mobilitet. Övergången från jordbrukssamhälle till
industrisamhälle innebar att många fick flytta till mindre brukssamhällen eller städer där arbetstillfällena fanns. I det senmoderna samhället utövar de större städerna stor attraktionskraft
på företag och därmed arbetstillfällen. Mobilitet och flexibilitet har blivit honnörsord.36
Förutom flyttningar, framförallt i de yngre åldersgrupperna, kommer detta till uttryck i
dagliga resor till arbetet. Den norm som påbjöd stabilitet på 1600-talet har skiftat till mobilitet på 2000-talet. Den återverkar också i konstruktionen av genus.

Fallstudie 2
Katja i kvinnlighetens brytningstid
Sättet att vara kvinna har skiftat under århundradena. 1600-talets normer för kvinnor och
kvinnlighet betraktar vi nu som ett historiskt arv där normerna gick ut på att skilja kvin36 Oscarsson 2006.
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nor/kvinnlighet från män/manlighet. Grundbulten var könens komplementaritet. Hur ser då
kvinnors liv ut idag då dessa normer är på väg att upplösas? I vilken mån har vi en retorik
som betonar likhet mellan könen samtidigt som praktiken visar något annat? Hur ser kvinnors
levda liv ut och vilka förändringar är på gång? Kommer de nya normer som ersätter de gamla
fortfarande att hålla fast i åtskiljandet eller är överskridandena mellan könen på männens
villkor? Vad händer med de traditionella kvinnliga omsorgsuppgifterna?
Det dagliga livet: Avlönat och oavlönat arbete sammankopplat
Istället för en mer allmän beskrivning av kvinnors nuvarande praktik, får här en, enligt statistiken, vanligt förekommande kvinna illustrera detta. Hennes namn är Katja. 37 Hon bor tillsammans med man och tre barn, 12, 8 och 2,5 år i ett eget hus nio km utanför Ljungby. Huset
är beläget någon km från en liten by och trots att avståndet till stadens centrum är så pass kort
kan området där hon bor benämnas glesbygd. Hon är 33 år. Hon arbetar på försäkringskassan.
Där utreder hon arbetsskador och förtidspensioneringar. Hennes arbete är relativt
självständigt, varierande och stimulerande. Dock fordras kurage och medmänsklighet och
därför kan det vara både tufft och påfrestande. Hennes arbetsplats finns i Ljungby. I familjen
finns två bilar och Katja kör bil till jobbet varje dag. Hon har barnen med sig i bilen både på
morgonen och på kvällen. Det tar ca tio minuter för henne att köra från bostaden till jobbet.
Bostaden, arbetsplatsen, skolan och daghemmet är de platser som måste bindas samman varje
dag. Ljungby med omkringliggande byar, lokalsamhället, utgör en pocket of local order/tidrumsficka. Inom den råder en specifik ordning som kommer till uttryck i bland annat
förhållandet mellan den mindre staden och de små kringliggande byarna, frånvaro av kollektivtrafik, skoltidens förläggning men också tillgång till daghem och arbete som medger deltidsarbete med flextid.
Som i alla familjer råder en viss arbetsdelning mellan familjemedlemmarna. Katja anger
själv att hennes man hämtar och lämnar barnen vid skolan/fritidshemmet och daghemmet två
gånger i veckan. Han bäddar. Någon gång i månaden lagar han mat. Ibland hjälper han barnen
med läxan och skjutsar dem på fritiden. Han reparerar vid behov familjens bilar, motorcyklar
och datorer. Barnen har på sin lott att klippa gräs, rensa i trädgården, sköta kattlådan och
kaninburen. De skall också alltid duka av efter sig och vara behjälpliga vid dukning. Själv
berättar Katja att hon diskar, lagar mat, handlar, tvättar, städar, putsar fönster, städar och
tvättar bilarna, målar på huset och fönstren mm. Föräldrar och svärföräldrar bor i närheten och
Katja hälsar regelbundet på dem och banen vistats ibland själva hos sin mormor/morfar eller
farmor/farfar.
Katja har skrivit en tidsdagbok dvs. en dagbok där hon noterat var hon befinner sig, vad
hon gör och när samt vissa kommentarer. Dessutom har hon vid en intervju förtydligat hur
hennes liv gestaltar sig. Själv tycker hon att följande dag är representativ: Hon stiger upp kl
6.30 och gör sig i ordning. En kvart senare väcker hon barnen och de äter frukost. Kl 7.20 klär
de på sig ytterkläderna och sätter sig i bilen. Tio minuter senare släpper hon av de två pojkarna vid skolan/fritidshemmet. Fem minuter därefter lämnar hon den minste vid daghemmet.
Kl 8.00 stämplar hon in på jobbet och börjar med att skaffa sig en överblick av vad som
behöver göras. Hon renskriver anteckningar, skriver beslutsbrev, dricker kaffe, skriver PM,
diskuterar ärenden med sin chef, och pratar i telefon med en bekymrad moder till en långtidssjukskriven. Hon pratar också med en förtroendeläkare, ringer ortopeden och avslutar
dagen kl 13.00 med diverse småplock. Hennes arbetstid omfattar således fem timmar denna
dag, lunchen oräknad.

37 Detta exempel är hämtat från Friberg 1999.

212

Efter lunch går hon ett ärende i stadens centrum, hämtar minstingen på daghemmet, hämtar
de andra barnen vid skolan och åker till biblioteket där hon lånar böcker och passar på att fika.
Så kör hon den äldste sonen till mormor eftersom han skall ligga över där. Han skall spela
hockeymatch på kvällen och mormor bor i närheten där matchen skall äga rum. En stund
senare kör hon hem och tar itu med att städa ett klädförråd. Sedan blir det läxhjälp kvällsmat,
sagoläsning och en systund. Kl 21.00 får hon tid för egen del. Då duschar hon, sitter och
pratar en stund med sin man och tittar på en film på TV. Mellan kl 22.45 och 23.45 läser hon
litteratur till universitetskursen. Därefter lägger hon sig. Hennes dag och de aktiviteter hon
skulle genomföra krävde både planering och flexibilitet. Det viktigaste verktyget är bilen som
gör att hon snabbt kan ta sig mellan olika platser. Bilen och Katja är två enheter som skulle
kunna åskådliggöras med var sin individbana och det är när dessa sammanfaller och bildar ett
verksamhetsknippe (ibland tillsammans med de tre barnen som också har var sin individbana)
som en förflyttning kan ske. Det krävs således en närhet i geografisk mening mellan människa/or och ett fordon.
Tidsdagboken som är ett redskap i den tidsgeografiska metodologin ger en möjlighet att
spegla hur projektens aktiviteter efterhand träder in i händelserummet, hur de hakar i varandra
i en fortlöpande tidskedja. Den visar att Katja har flera olika projekt på gång, vart och ett med
sitt mål och de specifika aktiviteter som krävs för att nå dit. Projektet ”förvärvsarbete” leder
till aktiviteter som skrivbordsarbete och olika typer av samtal. Projektet ”barnen” leder till
aktiviteter som klä på, lämna och hämta barn, läxhjälp och sagoläsning. Projektet ”vård om
hemmet” leder till aktiviteter som städa klädförrådet och laga kvällsmat. Aktiviteterna i projekten flätas sammans allt eftersom dagen framskrider. Det finns ingen möjlighet att göra klart
ett i taget.
En sammanräkning av tidinsatserna för hushållsarbete visar att den uppgår till drygt fyra
timmar. Att redovisa hushållsarbetet genom en sammanräkning av tidsinsatsen ger en helt
annan typ av information än att visa sekvenserna av insatser. Just för att belysa det dagliga
livet har tidsgeografin och dess tidsdagböcker en suverän möjlighet att ge inblickar i vardagslivets realiteter såväl som banaliteter.
Genus och mobilitet
Som framgått är bilen det som ger henne frihet. Det finns ingen kollektivtrafik där hon bor.
Hon skulle inte kunna leva det liv hon nu gör utan bilen. Hon är därför också ett exempel på
en modern kvinna som kämpar för att få ihop sitt aktivitetspussel. Boendets stabilitet kombineras med det dagliga livets mobilitet. Om hennes dag granskas i detalj genomför hon fyra
olika förflyttningsprojekt denna dag.
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Kl.

07.20 - 07.30

kör bil

Förflyttningsprojekt 1

07.30 - 07.35

lämnar barn vid skolan

07.35 - 07.55

kör bil till daghemmet

07.40 - 07.55

kör bil till jobbet

13.30 - 13.40

går till en butik

13.40 - 13.55

inhandlar byxor

13.55 - 14.00

går tillbaka till jobbet

14.00 - 14.10

kör bil till daghemmet

14.10 - 14.20

hämtar barn

14.20 - 14.25

kör bil till skolan

14.25 - 14.30

hämtar barn

14.30 - 14.35

kör bil till biblioteket

14.35 – 15.45

lånar böcker, fikar

15.45 - 15.55

kör bil till mormor och morfar

15.55 - 16.15

pratstund

16.15 - 16.30

kör bil till bostaden

Förflyttningsprojekt 2

Förflyttningsprojekt 3

Förflyttningsprojekt 4

Tabell 1. Katjas förflyttningsprojekt
Katjas vardagsmönster leder till frågor om vad som genererar förflyttningar. Här ges en fin
illustration på att lokaliseringen av bostad, arbetsplats, skola, daghem, affär etcetera och hur
de är placerade i förhållande till varandra rent rumsligt, är avgörande för hur hennes vardag
gestaltar sig. Tidsgeografin handlar således inte bara om individer utan om individer i ett
sammanhang. I det sammanhanget innefattas andra människor och artefakter samt fördelning
av resurser.
Genom Katja ges ett exempel på återvändandet princip. Bostaden är den fasta utgångspunkten och från den beger hon sig varje dag och kommer också tillbaka. Om detta skulle
ritas med tiden som y-axel och de olika platserna på en x-axel fick hennes förflyttning formen
av en prisma. Om hennes mål var att minska alla transporter skulle familjen flytta in till staden relativt centralt, men då skulle de förlora mycket annat de sätter värde på. Prismats utseende skulle förändras.
Genus och modernitet
Det som styr hennes hårdast är skoldagens början. Själv har hon flextid. Med den effektivitet
hon genomför morgonpasset kan man dra slutsatsen att detta har hon gjort många gånger. Det
ger ett komplicerat intryck utifrån, men är rutin för Katja. Hennes dag innebär på många sätt
en anpassning till familjen och ett utvecklat pusslande med tider gör att det fungerar bra.
Förutsättningen för detta arrangemang är att hon har en egen bil. Systemet är sårbart i den
meningen om något av barnen sätter sig på tvären på morgonen bryts tidsschemat. Hennes
vardagsliv är uppbundet av olika typer av kontrakt som inte kan brytas på något enkelt sätt.
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När nästa dag startar är hennes utfallsrum redan fyllt med aktiviteter, först långt fram tidsmässigt kan nya kontrakt tillkomma och nya projekt startas. Allt är inte realiserbart. I denna fas i
Katjas liv är tiden påtagligt en knapp resurs.
Den livsfas hon befinner sig i nu är intensiv. Hon arbetar 75 procent. Hon tycker själv att
hon satsar mer på arbete och utbildning nu än tidigare. Samtidigt är familjen viktig och tar
nästan all hennes fritid. När hon ”pluggar” får det bli efter kl 21.00 på kvällarna förutom de
dagar då hon åker till Växjö för att gå en universitetskurs på arbetstid. Hon löser konflikten
mellan arbete/studier och hemarbete genom att arbeta deltid och genom att rationalisera hemarbetet. Hon tycker inte längre att det är betydelsefullt att ha hembakade kakor till hands eller
att det skall vara nystädat eller att trädgården är i toppskick. Katja tycker att hon ändrat sitt
synsätt på saker och ting under årens lopp. T.ex. anser hon att en kvinna mycket väl kan tvätta
bilen, måla huset eller snickra. Jobbet gör henne självständig och det värderar hon högt. Hon
vill inte vara beroende av en man, utan vill känna att hon är väl insatt i olika frågor.
Katja representerar vad vi skulle vilja benämna dagens moderna kvinna. Hon vill både behålla ett traditionellt ansvar för hem och barn i den privata sfären och ta ett steg in i den offentliga sfären genom att satsa på utbildning och förvärvsarbete. Hon har en tydlig mammaroll och har utvecklat en anpassningsstrategi som innebär att inte släppa det hon anser vara
värdefullt i en traditionell kvinnoroll, även om den naggas i kanten, med en modern livsstil
som gränsöverskridande, jämställd, självständig och självförsörjande kvinna även om den inte
kan uppfyllas fullt ut. Med ett tidsgeografiskt uttryck kan vi säga att hon pressar sin tidsbudget så långt det går utan att den brister.

Fallstudie 3 38
Eva i senmodernitetens tidevarv 39
I avsnitten ovan framgår hur kvinnor och män egentligen alltid levt under olika villkor och
med skilda förväntningar på dem i relation till obetalt och betalt arbete. Även om samhällsordningen är en annan jämfört med svenskt 1600-tal och det finns kvinnor idag som
förvärvsarbetar och förflyttar sig med samma självklarhet som män gör, finns det ändå
föreställningar, rotade i en historisk dåtid som präglar synen på vem som reser till och i arbetet, hur resorna genomförs och hur långa resorna är. Som i exemplet ovan visar, är kvinnor
idag minst lika mycket beroende av bilen som vad män är när familjen bor utanför större
tätorter med dålig kollektivtrafikförsörjning. Det är helt enkelt nödvändigt att ha tillgång till
bil för att kunna bo på landet. 40 Vad som kommer att sättas i fokus i det här avsnittet handlar
precis som ovan om återvändandets principer som kan fångas i det tidsgeografiska prismat.
När det är fråga om långdistanspendling tappar bilen attraktionskraft. Istället är det snabba
och bekväma kollektivtransportlösningar som efterfrågas och utnyttjas. Pendling över dessa
avstånd är relativt dyra. Det är således en välutbildad medelklass som står i fokus och hur
vardagens logistik anpassas till långpendling som här diskuteras.
Det dagliga livet: arbete och arbetsresor
Det finns de som hävdar att vår tid kännetecknas av ökad individualisering och att tidigare
arenor för identitet och samhörighet präglas av upplösning. 41 Livet i sig har blivit ett projekt
med en rad restriktioner att hantera. Svårigheterna att kombinera ihop projekten skall inte
överdrivas, men ibland uppstår situationen att någon i hushållet behöver långpendla för att
38 Rörligt arbetsliv. Pågående forskningsprojekt finansierat av Vinnova, Dnr: 2006-01634.
39 Fornäs (1993) menar att vi fortfarande lever i en senmodern tid och inte i en postmodern vilket en del
forskare hävdar.
40 Sandow och Westin 2007.
41 Beck, Beck-Gernsheim 2002.
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både de individuella och gemensamma preferenserna skall kunna samordnas. Beroende på hur
arbetet är utformat, vilka möjligheter den enskilde har att planera och utföra sitt arbete och
vilka kontrollmekanismer arbetsgivare anser sig behöva kan pendlingen upplevas väldigt
olika. Den rumsliga dimensionen i långpendlingen, dvs. att det är långa avstånd som skall
överbryggas, är viktig i det här sammanhanget därför att det vid kritiska situationer inte går att
ersätta t.ex. pendeltåget med taxi eftersom bilar inte kan konkurrera med spårbunden trafik i
fråga om hastigheter. Eva som presenteras nedan har inte haft anledning att behöva stressa
hem från jobbet för att något inträffat på hemmaplan som hennes man inte haft möjlighet att
ordna, men hon påpekar att det skulle mycket väl kunna ske något på t.ex. dagis. Familjen bor
i en större stad och har inga nära släktingar i regionen. Om det kniper kan mormor eller farmor komma, men då skall det vara akut. Familjen klarar, som Eva säger, 98 till 99 procent allt
i hushållet själva.
Eva är 43 år och arbetar med produktutveckling i ett globalt företag. Hon har arbetat på sin
nuvarande tjänst i fyra år och även om företaget har arbetsplatser närmare där hon bor, finns
inte den tjänst hon har nu på dessa ställen utan hon är hänvisad till sin nuvarande arbetsplats.
Hon beskriver det som att hon har sitt drömjobb, hon gör det hon verkligen vill. Hon reser
fyra dagar i veckan varje morgon mellan bostaden och arbetsplatsen, en resa på ca 13 mil. I
familjen finns tre barn som är tre, tolv respektive fjorton år gamla och en partner som arbetar
som skolledare i närheten av hemmet. De två äldre barnen hjälper ofta till med att hämta och
lämna sitt mindre syskon på förskolan. Det tar Eva ca femton minuter att ta sig till tåget från
bostaden på cykel. Sammanlagt tillbringar hon en timme och femton minuter på resande fot
mellan bostaden och arbetet enkel väg. Det skulle inte fungera om det inte vore för att hennes
partner arbetar nära bostaden och att de äldre barnen hjälper till. I intervjun beskriver Eva det
som att de lever i ett ganska jämställt förhållande och att de stora barnen är jätteduktiga på att
ta ansvar.
När jag ställde frågan om varför de inte flyttar närmare hennes arbete, visar det sig att det
inte är något alternativ. Orten där hennes arbetsplats finns är en landsbygdsort och hon trivs i
den urbana miljö som hon och familjen bor i. De har sitt sociala umgänge där de bor och
barnen är förankrade och familjen trivs. Pendlingen upplevs inte som så betungande att det
skulle vara en anledning till flytt. På frågan om hon tycker att pendlingen påverkar hennes
arbete svarar hon att det är nog privatlivet som påverkar arbetet, men att hon har stora
möjligheter att själv påverka sitt arbete. Hon har också möjlighet att arbeta hemifrån ibland
och hon kan planera sina dagar, så att hon kan ta tidigare tåg hem ibland för att också kunna
hämta på förskolan. ”… jag måste inte vara 8-17 på jobbet, jag bestämmer själv väldigt mycket, vad jag gör och hur jag jobbar, men det är klart att jag måste vara uppe, ha möten, det är
väldigt mycket nätverkande i jobbet, liksom man träffas och så bestämmer man saker, det kan
vara att man träffas i korridoren och bestämmer saker, så det är viktigt att man är där uppe,
men ungefär fyra dagar i veckan är jag uppe och en dag jobbar jag hemma.” Det som tär på
henne är tjänsteresorna, framför allt de utomlands, som hon upplever som en extra börda.
Själva pendlingen beskriver Eva som ett tillfälle att återhämta sig, en timmes ställtid mellan
arbete och familj. Ibland förlägger hon sammanträden till tågresan och kombinerar resa och
arbete, ibland arbetar hon undan saker som blivit liggande, men lika ofta handlar det om att
umgås med kollegor, sova eller passa på att läsa skönlitteratur. Som småbarnsförälder saknar
hon egentid och tågresan blir ett sätt att ge sig själv lite kvalitetstid och få möjlighet att ägna
sig åt vad hon själv vill. ”… jag har inte så mycket annan tid för mig själv så jag tycker att det
är ganska skönt faktiskt (skratt).”
Det som blir betungande med pendlingen är vid de tillfällen när tågen är så överfulla att de
inte finns sittplatser, ”det känns inte riktigt värdigt när man får stå en fredagseftermiddag när
man har jobbat en hel vecka då är man inte så glad för pendlingen, men när man får sitta och
det funkar så är det okej ändå”. Ibland är det också svårt för resenärerna att få information om
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det händer något, tåget stannar eller det är föresenat, vilket inträffar då och då. Det skapar
irritation och frustration. Hon tycker ändå inte att det påverkar arbetet så mycket. Man bara
ringer och säger att tåget är försenat. Det är många som pendlar till arbetsplatsen och toleransnivån är ganska hög bland kollegorna. Det går ju ändå inte att göra så mycket åt saken.
Genus och mobilitet
Vad Eva ger uttryck för i sitt förhållningssätt till arbetsliv och pendling liknar det sätt som
män traditionellt har förhållit sig på. Denna norm kännetecknas av att det betalda arbetet har
prioritet över det obetalda, som t.ex. kommer till uttryck när Eva menar att det är familjen
som inkräktar på jobbet. Genom att jobbet finns långt borta blir arbetsdagarna långa, även om
hon kan ta ett tidigare tåg hem betyder det att hon istället arbetar hemma på kvällen. Det
betyder att andra projekt inte kan genomföras eller får stå tillbaka till senare. Här träder långpendlande karriärkvinnor över en genuskodad demarkationslinje som utmanar föreställningar
om hur kvinnor bör vara och vad som är deras primära intressen.
Feministisk forskning syftar bl.a. till att frigöra och ifrågasätta normer som styr handlingar
och uppfattningar vilka är grundade på hur män traditionellt agerat. Långa arbetsdagar och
lång pendling med snabba transportmedel är s.k. ”typiskt” manligt beteende och maskulina
transportmedel. 42 När kvinnor börjar arbeta på sådant sätt som liknar hur män traditionellt har
gjort kan man säga att den manliga normen för hur lönearbete och vardagsliv utformas fortfarande är stark.
Evas sätt att kombinera sitt betalda och obetalda arbete kan liknas vid balansgång på slak
lina. För att kunna åka tidigt på morgonen, ibland göra tjänsteresor och komma hem sent samt
att inte vara tillgänglig om något inträffar hemma under arbetsdagen, förutsätter att det finns
någon eller några andra som kan ta vid. Hade Eva varit ensamstående hade det varit betydligt
svårare att genomföra karriärprojektet.43 I Evas fall handlar det om att få iväg tre barn till
skola och förskola, samt ordna med kvällsmat och synkronisera aktiviteter. Genom att dessa
stödstrukturer finns tillgängliga frigörs tid för Evas pendling fyra dagar i veckan. Fokuseringen på den ena partnerns långpendling innebär att skuggeffekter 44 som att kraven på övriga
hushållsmedlemmar ökar, lätt förbises. Ytterst handlar detta om maktförhållanden i hushållet
och vilka projekt som skall kunna genomföras samt vems eller vilka projekt som är starkare
än andra och därmed ges utrymme i hushållets tidsbudget.
Eva upplever tiden på tåget som viktig egentid och ställtid, en avgränsad tidrumsficka med
en given ordning där hon kan vara tillänglig för andra om hon vill vara det, och ägna sig åt
arbete eller rekreation som vila eller läsa skönlitteratur om hon hellre vill det. Men det är under förutsättningen att hon kan sitta. Överfulla tåg blir en kapacitetsrestriktion, inte bara i det
rent påtagliga att det finns fler resande med tåget än vad det finns sittplatser tillgängliga, utan
också psykosocialt i att uppleva pendlingen som ovärdig och att den ställtid som framhålls
som värdefull vid dessa tillfällen går om intet då tiden och kraften får ägnas åt att stå i väntan
på att komma fram till sin hållplats. Påpekandet att livet som förvärvsarbetande
småbarnsförälder med ett krävande arbete visar att det finns ett tids- och rumspussel som inte
42 Se t.ex. Resvaneundersökningen, SIKA 2007:19.
43 Det framkommer t.ex. i intervjuer med arbetsgivarföreträdare. Exemplet är en långtidssjukskriven ensamstående kvinna med barn som inte kan få tidsbudgeten att stämma. Med en pendling på drygt en timma i
vardera riktningen finns det inte möjligheter för henne att klara av sitt arbete. Hennes privata situation
inverkar, som arbetsgivarföreträdaren uttrycker det, negativt på hennes arbete, men det blir arbetsgivaren
som måste hantera ett rehabiliteringsärende p.g.a. sjukskrivningen.
44 Det exempel på skuggeffekt som brukar användas av Hägerstrand är sagan om Prinsessan på ärten. Hela
historien gick ut på att prinsessan måste ligga så bekvämt som möjligt vilket innebar att hovets alla sängar
tömdes på madrasser, kuddar och täcken vilket innebar att medan prinsessan sov sin allra skönaste sömn,
blev det en tämligen svårsoven natt för hovet på hårda sängbottnar utan madrasser, kuddar eller täcken.
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självklart låter sig läggas. Samtidigt har det framförts synpunkter i intervjuer med kvinnor
som långpendlar att långpendlandet innebär att de också har legitima skäl till att inte finnas
till hands för andra på samma självklara sätt som om de hade arbetat närmare bostaden. Det
går inte att stressa iväg från jobbet med andan i halsen och ont i magen för att gå in i omsorgsarbetet, för tåget går efter sin tabell och det får de pendlande vackert finna sig i. Dessa kvinnor åker dessutom ofta före förskolan öppnar och det är för sent att handla till middagen när
de kommer hem. Flera av de pusselresor som beskrivs i tidigare avsnitt överlåts till någon
annan, en partner eller som i Evas fall, också äldre syskon som kan hjälpa till med vardagens
transport- och aktivitetslogistik.
En analys som denna visar att långpendlande kanske kan vara ett sätt för kvinnor att
förhålla sig till de traditionella förväntningar som oftast riktas mot kvinnor i fråga om att finnas till hands för andra. Detta bryter mot de normativa förväntningar och kulturella
föreställningar om kvinnor som mer omsorgsinriktade 45 och fokuserade på familjen och som
med historiska glasögon också kan spåras långt tillbaka i tiden. 46 Analysen visar också att när
arbetslivsprojektet med inkluderad pendling tagit sin resurs av tidsbudgeten, finns det andra
projekt som får stå tillbaka för att de inte ryms eller för att den pendlande inte orkar. Här blir
kapacitetsbegreppet intressant, kroppen och själen behöver vila, att förflytta sig även om man
sitter stilla på ett tåg, är tröttande.

Ett försök till feministisk tidsgeografisk analys
Syftet med detta paper är att försöka utforska på vilket sätt tidsgeografin med sina tankegångar och sina begrepp skulle kunna användas för att vidareutveckla ett genusperspektiv. Hur
skall vi då tolka de fallstudier som presenterats och analyserats med hjälp av tidsgeografin i
texten ovan? Vi kan se att i dem kan samhällsordning och normer baserade på maktförhållanden mellan könen avläsas. Praktiken, dvs. i det här fallet förflyttningar och mobilitet, går
nämligen att åskådliggöra, tänka sig in i och resonera kring antingen vi rör oss i 1600-talets
eller 1900/2000-talets tidevarv. Var kvinnorna befinner sig, vad och när de gör något visar
genomsnittligt stora skillnader jämfört med män. Tidsanvändningen – när – skiljer sig åt. Arbetsplatsernas lokaliseringar – var – skiljer sig åt. Arbetsuppgifternas innehåll – vad – skiljer
sig åt om vi talar i generella termer.
Kvinnorna, de gifta, rekorderliga kvinnorna under förindustriell tid skulle befinna sig inom
hemmets hank och stör, använda dagen till ständigt pågående arbete och utföra kvinnosysslor.
Undantagen var de som inte kunde följa denna norm. De hamnade i samhällets marginaler.
Adelskvinnorna var deras motsats. Deras förflyttningar i rummet var helt legitima. De hade
makt och resurser att bryta mot den lokala rumslighet som var förknippad med att vara kvinna
och därmed mot den stereotypa och kulturella konstruktionen av kvinnlighet. De blev till
”andra” kvinnor, där klass, dvs. att vara adel var avgörande.
Rågången mellan kvinnligt/kvinnor och manligt/män har under historiens gång luckrats
upp. Idag betonas könens lika rättigheter och skyldigheter. Praktikens är stadd under omförhandling. Samtidigt finns det idag rester kvar av de normer som under 1600-talet gällde för
den gifta bondkvinnan och adelskvinnan. Dagens moderna kvinna, som Katja representerar,
har tänjt ut sitt rörelsemönster. Hennes arbetsuppgifter utförs på olika platser i rummet, de
oavlönade för sig och de avlönade för sig och med det följer också att dessa är tidsmässigt
uppdelade. Som vi kan se är många uppgifter fortfarande könskodade och arbetsdelning i den
privata såväl som i den offentliga sfären är legio. Om detta är självvalt av varje enskild kvinna
är inte lätt att avgöra. Enligt jämställdpolitiken är dessa kvinnor underordnade en manlig
45 Waerness, 1996.
46 Se ovan.
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maktordning. Enligt dem själva har de gjort frivilliga val. Detta visar att varje individ måste
ses i sitt sammanhang. De lever med en norm som politiken, jämställdhetspolitiken, håller
fram och en annan som bottnar i traditioner och sedvänjor, där klasstillhörighet, kön och etnicitet slår igenom. Det visar också att individer skaffar sig rationaliteter för att legitimera
sina val. Att ett husmorsideal får stå tillbaka för utbildning och bättre förankring på arbetsmarknaden, även om det innebär ökad mobilitet, handlar bland annat om att hushållsprojektet blir ett svagare projekt i människors konstruktion av sin egen rationalitet kopplad till
försörjning och sådana praktikaliteter som pensioner och sjukförsäkringar. Det ligger i linje
med en ökad fokusering på individen och steget mot karriärambitioner som Eva hyser.
Eva som representant för dagens välutbildade kvinnor tänjer gränserna än mer vad gäller
en traditionell kvinnlighet. Hon när ambitioner och skulle kunna kallas karriärkvinna.
Egentligen innebär denna ambition att hon närmat sig ett manligt förhållningssätt där hem och
familj inte får utgöra så starka restriktioner att det påverkar arbetslivet. Det är också legitimt
att hon med sin position kan lasta över omsorgsansvar eller köpa sig tid av andra. I hennes fall
måste maken och barnen ta sig an uppgifter som kanske en mer geografiskt nära mamma hade
utfört själv. Hon är på så vis besläktad med adelskvinnan från 1600-talet – någon eller några
andra involveras i hushållets skötsel och den individuella mobiliteten utökas och legitimeras.
Lågutbildade och lågavlönade kvinnor har inte samma handlingsutrymme vilket kan innebära
att de både får långa, komplexa arbetsresor och dubbelarbete.
Det som visualiseras i dessa berättelser är hur vardagens nödvändiga förflyttningar för att
hålla livet levande både lyfts fram och görs tydligt men också med nödvändighet sätts i en
rumslig och samhällelig kontext. Genom begreppen prisma och utfallsrum kan vi föra en
diskussion om vilka mobilitetsprojekt som är möjliga att genomföra beroende på vilka resurser som står till buds. Härigenom blir återkopplingen till klassiska feministiska
frågeställningar som just tillgången till resurser väsentlig. 1600-talets kvinnor hade ingen
formell makt, kunde inte äga och var inte myndiga. Adelskvinnor kunde emellertid genom sin
sociala status utöva ett betydande inflytande och skapa sig en mobilitetsprisma som vida
översteg bondhustruns. Dagens kvinnor har genom politik och lagstiftning samma rättigheter
och skyldigheter som män, men beroende på hushållskonstellation och tillgång till resurser
kringgärdas även dagens kvinnor av olika restriktioner. Normer utgör således sega strukturer
kring vad som förväntas av kvinnor respektive män. Här behöver de tidsgeografiska analyserna kompletteras och utveckla ett användbart maktbegrepp.

Framåtblickande
I många avseende har kvinnors frigörelse inneburit att bryta gränserna till manliga domäner
som t.ex. yrke medan männen i mindre grad gjort detsamma. Det feministiska projektet är
enligt vårt perspektiv ett frigörelseprojekt där kvinnor ges möjlighet att bestämma över sitt
eget liv och sin egen kropp. Vad har vi att vänta av den senmoderna samhällsorganisationen
som retoriskt ställer krav på ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet? En stor utmaning
ligger i att konkretisera dessa i tidrummet, globalt och lokalt och visa hur olika rumsliga
nivåer också flätas in i varandra och påverkar vardagslivet utformning. 47 Genom att belysa
tidrumsliga arrangemang på olika nivåer, från det individuella till det samhälleliga, blir det
lättare att ifrågasätta politikens utformning och vilket samhälle som det skall planeras och
byggas för i framtiden.

47 När t.ex. globala företag lägger ner produktionsanläggningar i svensk glesbygd som i exemplet med Lear
Corporation i Bengtsfors, får internationella företagsbeslut mycket påtaglig betydelse för vardagens
organisering som i det här exemplet kan innebära att hushållet tvingas flytta eller någon i hushållet börja
pendla.
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Det vi framför allt vill framhäva är hur makt, ordningar, bestämmelser och normer kommer
till uttryck i rummet, där varje individ eller kollektiv av individer har var och en sin trajektoria som flyter fram genom tiden och kan avläsas i tidrummet. Det är just själva utfallet eller
praktiken som tidsgeografin lyfter fram och som ger den sin egenart. Begreppen och begreppskombinationerna kan hjälpa oss att se det som annars är svårt att genomskåda. Framför
allt hjälper det oss att behålla ”markkontakten” dvs. att det finns ett faktiskt rum, en
materialitet, och att geografisk närhet har betydelse. Vi har funnit att tidsgeografin går
utmärkt att kombinera med samhällsvetenskaplig teori och har erfarenheter av detta i vår egen
forskning där genus står i centrum. 48 Bo Lenntorp är en av dem som gärna ser detta som en
utveckling för tidsgeografin utan att tidsgeografins grundvalar behöver ruckas.
Ur ett genusperspektiv är det de begrepp som syftar på makt som behöver bearbetas dvs.
styrningsrestriktioner, domän och pocket of local order/tidsrumsficka. Däremot, för att fördjupa förståelsen behöver det s.k. ”känslorummet och maktrummet” kopplas på och andra teoribyggen erfordras då för att svara på frågan varför. De exempel som vi beskrivit i denna
tentativa diskussion är början på ett mer utvecklat projekt inom vilket arbetet med att läsa om
tidsgeografin utifrån ett feministiskt perspektiv pågår. I detta arbete ingår att utveckla rumsliga maktbegrepp som lyfter fram och problematiserar kön och genus, t.ex. i form av genderiserade pockets of local order eller genusdomän. För att återkoppla till exemplet Eva som
långpendlare är också stationsbyggnader och hållplatser centrala och avgränsade rum i hennes
arbetsresa. I detta sammanhang skulle genusdomän kunna vara ett begrepp som kan läggas till
övriga. Det skall då tolkas som att det finns osynliga gränser i ett rum som var och en som
närmar sig dem känner av och som kan kopplas till genus och makt. I väntsalen i stationsbyggnaden/resecentrum kan t.ex. en grupp stökiga tonårskillar hålla hov och bokstavligen
talat ta rummet i besittning. De har skapat en genusdomän där det fysiska och sociala rummet
samspelar. Andra exempel på genusdomän är det utrymme en kropp tar i anspråk när man
sätter sig på bussätet. Studier har visat hur framför allt kvinnor utvecklar rumsliga (motstånds)strategier för att slippa få någon att sätta sig på bussätet bredvid. 49 Ett annat är genuskarta där kartläggningen skulle utgå ifrån de platser kvinnor lägger vikt vid och vill ha
kontroll på som undergångar, mörka passager men också daghem, vårdcentraler och livsmedelsbutiker. 50
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Den öppna bostaden som konsumtionsgenerator
Maja Willén
Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet
maja.willen@arthistory.su.se
I slutet av 1900-talet slog bostäder med öppen planlösning på allvar igenom i Sverige och ersatte en mer funktionsseparerad bostadstyp. Med den öppna
planlösningen har ett nytt sätt att använda bostaden vuxit fram och med detta nya
konsumtionsvanor. I det öppna rummet blir människorna som bebor bostaden
samt inredningen synlig på ett sätt som inte var fallet i den funktionsuppdelade
bostaden. Köket har en central plats i den öppna ytan och fungerar både som umgängesutrymme och som uppvisningsarena och är lika mycket en utsmyckningsdetalj som en funktionell arbetsplats.
I inredningsmagasin och teveprogram tar bostaden med öppen planlösning
upp en viktig plats och fokus för denna text är på konsumtionen av den idealbild
av den goda bostaden som förmedlas i denna livsstilsrelaterade media, samt
föreställningen om vilka inredningsrelaterade varor och liknande som man
förväntas konsumera och fylla denna bostad med. Studien är en del av mitt avhandlingsprojekt som genomförs vid Konstvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet.
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Inledning
Denna text behandlar konsumtionen av den idealbild av den goda bostaden 1 som förmedlas i
livsstilsrelaterad media och föreställningen om vilka inredningsrelaterade varor och liknande
som man förväntas konsumera och fylla denna bostad med. Bostaden med en öppen
planlösning är i fokus och jag ser den som en typ av konsumtionsgenerator, det vill säga en
plats som genererar konsumtionsbeteenden på olika nivåer. Texten är skriven inom ramen för
mitt avhandlingsarbete, Berättelser och idéer om den öppna planlösningens arkitektur, som
jag genomför på Konstvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet. Avhandlingen
behandlar hur föreställningen om den öppna planlösningen idag konstitueras, förmedlas och
upprepas av byggherrar och arkitekter, hos de boende och i livsstilsmedia av olika slag.
Hammarby sjöstad i Stockholm utgör mitt studieobjekt.
Bostaden med öppen planlösning 2 är en av de vanligaste lägenhetstyperna i nybyggnationen i dag. Dessa bostäder utgör en tydlig kontrast till 1900-talets dominerande bostadstyp
vilken byggde på en funktionsuppdelning där varje verksamhet skulle ha sin avskilda plats. 3
Under 1900-talet experimenterades det dock med olika bostadsplaner och förslag på öppna
planlösningar har återkommit med jämna mellanrum i bostadshistorien, dock sällan med
något större genomslag. Argumenten för den öppna planlösningen har varierat och innefattar
bland annat påståenden som att den öppna ytan kunde frigöra kvinnan från hennes låsta position i köket, att den kunde få de boende att använda vardagsrummet till vardags och inte bara
som finrum, eller att den var mer yteffektiv. 4 1994 slopades de statliga normkrav som hade
styrt bostadsbyggandet under många decennier, istället skulle marknaden och efterfrågan bli
de styrande krafterna i bostadsproduktionen. I samband med detta kom användandet av den
öppna planlösningen att på allvar slå igenom i Sverige.
Den öppna planlösningen har blivit något av ett ideal bland dagens bostadsbyggare och
dess sociala och rymdskapande kvalitéer betonas ofta, liksom även de ytbesparande, och därmed också ekonomiska fördelarna. Även i inredningstidningar och teveprogram är den öppna
planlösningen ett vanligt inslag. I en öppen planlösning spelar köket en central roll och inredningen av kök är idag en viktig konsumtionskategori. Dessutom har matlagning i olika
former blivit en trendig sysselsättning, åtminstone i teorin, och ett häftigt kök med all tänkbar
teknisk utrustning verkar stå högt upp på mångas önskelistor. Även inredningen av den övriga
öppna ytan blir viktigare när de utsätts för mer exponering än i ett slutet rum.
Material och metod
Empirin till denna text består av livsstilsmedia av olika slag. Under en vecka i april tittade jag
på de svenska inredningsprogram som sändes på de vanligaste kanalerna på teve. Dessa var
tre till antalet, varav ett, Roomservice på kanal 5, denna vecka inte handlade om en öppen
bostad utan om ombyggnationen av ett vardagsrum och därför faller utanför ramarna för
denna studie. I Nytt läge, TV3 mån 20.00, får i varje program en familj hjälp av mäklare att
hitta en ny bostad, medan en annan får hjälp att inreda sin nyköpta bostad av professionella
1
2

3
4

God bostad har använts som begrepp sedan tidigt 1900-tal för att beskriva en bostad som uppfyller de
funktioner och krav som den aktuella tiden ställer på den.
I denna text menar jag med öppen planlösning ett öppet samband mellan vardagsrum och kök. Graden av
öppenhet varierar, ibland är köket mer avgränsat genom uppsatta hyllor eller en L-formad planlösning, med
det får inte finnas några väggar som skiljer de båda rummet åt. Det är vanligt att de sammanslagna rummen
har fått vanligt behålla sina gamla beteckningar, dvs. man säger fortfarande vardagsrum och kök.
Ulrika Sax, Den vita staden. Hammarbyhöjden under femtio år. Stockholm 1989,s. 42-43.
Se bland annat, Sven Backström och Stig Ålund (red.) Fyrtiotalets svenska bostad, Uppsala 1950 s. 35, Eva
Rudberg, Från grannskapssamhälle s. 29-31, Ola Nylander, Bostaden som arkitektur, (diss.)Göteborg 1998,
s. 35-36.
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inredare. I programmet 20 april behöver en familj med två små tvillingpojkar hjälp att hitta ett
hus i överkomlig prisklass med tillräckliga utrymmen och varsitt sovrum till pojkarna. I programmet får också en familj med mamma, pappa och två barn hjälp att ställa i ordning en del
av sitt nyinköpta hus från 1965. Huset är slitet och de vill ha större, öppnare ytor där de kan
umgås.
Programmet Äntligen Hemma på TV4 måndagar 20.00, är dels uppbyggt som ett inspirationsprogram, dels som en tipslåda för hemmafixare. Dessa tips finns också samlade, i form
av texter och korta filmer, på programmets egen hemsida, hemmakanalen.se. Tisdagen den 28
april fortsätter bygg- och inredningsteamet det husbygge de påbörjade förra säsongen. Idag
ska köket och matplatsen, som har öppna samband, målas och inredas.
Samma vecka inhandlade jag några av de mest populära inredningsmagasinen på Pressbyrån i Hammarby sjöstad i Stockholm. Sköna hem, Plaza interiör och Elle interiör är de tre
mest sålda livsstilsmagasinen enligt butiksbiträdet. Utöver dessa har jag studerat fyra tidningar, Family living, Allt om kök och bad, Vårt nya hem och Vårt nya kök, vilka jag anser kan
tillföra intressant material till studien. I samtliga tidningar varvas kortare artiklar om inredning, med shoppingtips, hemma hos-reportage och annonser. Av textmaterialet har jag
urskilt 9 olika kategorier av text som jag valt att kalla Hemma hos-reportage, Bild- inspirationsreportage, Artikel, Intervjuer, Krönikor, Shoppingtips, Guider/Test, Tävling och Övrigt.
En bild, om än skiftande, av vad som anses vara ett vackert och bra hem målas upp genom
olika inslag i tidningarna. En stor del av utrymmet i dessa magasin utgörs av annonser av
olika slag. Av de sju nummer jag har studerat till denna text är hela 406,5 sidor av totalt 1078
sidor tryckt tidning annonser, vilket utgör knappt 38 %.
Teori
Jag har valt att använda Norman Faircloughs diskursbegrepp och kritiska diskursanalys för att
komma åt hur föreställningar och idealbilder konstitueras i de studerade texterna. För Fairclough är både skrivet språk, talat språk och bilder som hör till dessa en del av texten. 5 Med
en diskurs menar han ”the language used in representing a given social practice from a particular point of view”. 6 Den kritiska diskursanalysen fokuserar både på text och på diskursiv
och sociokulturell praktik. En diskursiv praktik beskriver Fairclough som till exempel det sätt
på vilken texten är producerad, eller mottagen av läsarna. De sociokulturella praktikerna
handlar istället om de situationsspecifika, institutionella och samhälleliga nivåerna som en
diskurs är en del av. 7 Jag är intresserad av hur språket och bilderna i livsstilsmedia förmedlar
föreställningar om den öppna planlösningen vilka speglar både den diskursiva och den sociokulturella praktiken i vilken denna typ av bostäder hör hemma.
Jag betraktar boendet i en öppen planlösning som en del av ett sätt att leva, som en del av
en vidare livsstil. Enligt Anthony Giddens kan en livsstil defineras som “a more or less integrated set of practices which an individual embraces, not only because such practices fulfil
utilitarian needs, but because they give material form to a particular narrative of self-identity.” 8 Alla små val i vardagen, som vad vi ska äta, hur vi ska klä oss eller vem vi ska träffa,
handlar inte främst om hur vi ska agera, utan om vem vi vill vara. Ju mer vi rör oss i posttraditionella sammanhang, menar Giddens, desto mer handlar livsstil om identitetens själva
kärna, dess framställning ”making and remaking”. 9 Han menar också att en människans identitet inte handlar om vårt agerande utan om förmågan att ”keep a particular narrative going”
5
6
7
8
9

Norman Fairclough, Media discourse, London 1995, s. 17.
Fairclough (1995) s. 56.
Fairclough (1995) 16-17.
Anthony Giddens, Modernity and self-identity, Cambridge 1991, s. 81.
Giddens (1991), s. 81.
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Genom att bo i en öppen planlösning sällar man sig också till ett visst sätt att leva som
manifesteras genom valet av bostad. Hur man sedan fyller denna bostad med innehåll är också
beroende av samma val.

Den öppna bostaden i media
Köket
Bilden av det goda, smakfulla, trendiga men samtidigt tidlösa hemmet reproduceras, förmedlas och framförallt konsumeras ständigt genom media av olika slag i till exempel teveprogram, dagstidningar, inredningsmagasin och reklam eller på film och internet. Den öppna
bostaden har en viktig plats i dessa fora. Av de tre teveprogram som sändes under min insamlingsvecka handlade två om en öppen bostad. I de studerade tidningarnas hemma hos-reportage utgjordes 10 av 27 av bostäder med öppen planlösning.
Det är de sociala kvaliteterna hos den öppna bostaden som oftast lyfts fram i de livsstilsmedia som studerats. Den öppna ytan förväntas ge en annan gemenskap än den mer slutna
bostaden och tillåter familjemedlemmar och gäster att umgås med varandra trots att de är
sysselsatta med olika aktiviteter som till exempel matlagning eller tevetittande. Gästerna
bjuds på en drink kring köksön medan värdarna eller värden på egen hand, eller tillsammans
med vännerna, förbereder det sista inför den gemensamma måltiden. Ett återkommande tema i
berättelsen om livet i den öppna bostaden är hur det förväntas kretsa kring köket och matlagning. Köket sägs ofta vara hemmets hjärta och det görs dessutom inte sällan hänvisningar
bakåt i tiden, till bondeköket eller den eldstadscentrerade bostaden.
Familjen i inredningsreportaget ”Vi vågade välja med hjärtat” i Allt om kök och bad, ville
skapa något helt nytt när de flyttade från 1970-talsvillan. De ritade ett hus på 140 kvadratmeter med två sovrum och resten öppna ytor där fokus ligger på köket, som de ville skulle vara
funktionellt men inte traditionellt. Det framgår av reportaget att en av familjens favoriter i
köket är den stora halvmåneformade bardisken, och artikelförfattaren skriver att ”den används
flitigt vid dagens alla måltider och för att ha en trevlig samvaro med kocken”. Att köket är
öppet uppskattar familjen också eftersom det är ”enkelt att umgås med varandra i en öppen
planlösning”. 11 I samma tidning i reportaget ”Lantligt med modern känsla”, berättar en annan
familj om sitt kök att ” först ville vi ha en köksö men på grund av utrymmet kunde vi inte få
till det. Så vi gjorde en bardel istället där spisen är. Och man märker hur middagsgäster gärna
står vid den där bardelen innan middagen, det är roligt.” 12
Köksöns sociala egenskaper betonas även i reportaget ”Ljus och volym gör Malmövillan
magisk” ur Plaza interiör. Mannen i familjen menar att ”den största förändringen var att jag
fick igenom idén med en köksö istället för det traditionella köket längs med en vägg. Då
hamnar man mot den man vill umgås med” och frun tillägger att ”köksön gör jättemycket för
hela sättet vi umgås på, oavsett om det bara är vi eller tio personer på middag”.13 I reportaget
”Rum för estetik” ur Vårt nya kök skriver författaren att ”Familjen på tre är väldigt nöjda med
lösningen de har valt. Som komplement till matrummet har de valt en barlösning, något som
öppnar möjligheten för både stora sällskap och traditionella familjemiddagar runt bordet, men
också för en enklare frukost i en hektisk vardag.” 14
Trots betoningen på det sociala köket synliggörs inte detta i reportagens bilder. I den ser
man sällan några människor närvarande överhuvudtaget, och är de det, är det inte som familj
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Giddens, (1991), s. 54.
Thérese Ottosson, ”Vi vågade välja med hjärtat”, Allt om kök och bad, nr 2 2009, s. 42, 44.
Thérese Ottosson ”Lantligt med modern känsla”, Allt om kök och bad, nr 2 2009, s. 48-49.
Sara Elg, ”Ljus och volym gör Malmövillan magisk”, Plaza interiör, nr 5 2009, s.38.
Cathrine Jensen, ”Rum för estetik”, Vårt nya kök. Nr 1 2009, s.35.
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utan de syns en och en i färd med att till exempel förbereda något i köket eller läsa en bok i
soffan. Istället är det detaljerna i inredningen som lyfts fram. På teve blir bostadens sociala
funktion illustrerad på ett mer aktivt sätt. I teveprogrammet Äntligen hemma invigs det öppna
köket på slutet av programmet med en fest för alla programledare. Alla gäster anländer och
samlas direkt kring köksön varpå Martin Timell utbrister till inredaren Jimmy Schönning:
Martin: Jag måste fråga, vi har alla varit här i två minuter och omedelbart så står vi och
hänger här (syftar på köksön), var det tanken?
Jimmy: ”Visst är det härligt?”
Martin: ”Så det var tanken?”
Jimmy: ”Det blir en naturlig samlingsplats, man vill ju oftast vara i köket. Man hamnar alltid i köket, och att då göra plats för det är väl det härligaste som finns?” 15

Köksön spelar en central roll i både hemma hos-reportagen och i teveprogrammen. Tanken
med köksön verkar vara att den genererar ett socialt beteende, att den blir en mötesplats för
både familjemedlemmar och vänner på besök. Åtminstone är det så den framställs i de studerade medieforumen. Men inte bara kökets funktion som social katalysator, utan också hur det
ser ut, allt ifrån vad för slags luckor och kakel man väljer till vilket porslin och textil som det
fylls med blir extra viktigt i den öppna planlösningen. Köket syns från hela den öppna ytan
och måste smälta in med övrig inredning. Det behövs plats att snabbt plocka undan smutsig
disk och ställa undan prylar av olika slag, förutom det man aktivt vill ska synas.
I teveprogrammet Nytt läge blir inredaren Karin mycket förtjust i det hus hon fått uppdraget att iordningställa, men tycker samtidigt att mycket måste göras innan det blir bra eftersom
det mesta är original och därmed ganska slitet. Framför allt vill hon skapa mer rymd och ljus
samt större ytor. Hela det gamla köket rivs ut liksom alla väggar på hela bostadsplanet. Köket
är extra viktigt att få till och om det säger hon:
Ett typiskt 60-talskök, litet och trångt och det vill vi ju inte ha utan vi ska fläska på ordentligt och göra ett stort kök. Vi blåser ut hela skiten! [...] I ett litet hus tycker jag man
ska ha ett litet kök, i ett stort hus ska man absolut bre ut sig och ha ett stort kök. 16

Allt gammalt ska rivas ut och nytt ska inhandlas och byggas. Köket måste få en egen personlig prägel, och det går inte att nöja sig med det som de förra ägarna eller hyresgästerna
satte in. Köket liknar dessutom mer och mer en accessoar som ska smycka den öppna ytan.
Kvinnan i familjen i det ovan nämnda reportaget ”Vi vågade välja med hjärtat” säger om
köket att de ”ville att det skulle vara som en enda stor möbel som smälter in i övriga inredningen.” 17 . Möbelmetaformen bekräftas också av flera av landets kökstillverkare som blir tillfrågade om årets trender i Allt om kök och bad. ”Kökslösningar med möbelkänsla”, ”inredningen
i köket får mer möbelkaraktär”, ”kök ska se ut som möbler och inte som ett restaurangkök”, är
några av kommentarerna. 18
Kökets tekniska utrustning har likaså stor betydelse. Utan en bra fläkt blir möjligheten till
matlagningen mycket begränsad i en öppen planlösning. Bra fläktar låter dock mycket. För att
umgås i samma rum som köket krävs nästan att tekniken där är tyst. Diskmaskinen, kyl och
frys och andra apparater måste kunna köras samtidigt som familjen, med eller utan gäster,
samtalar på samma yta. Detta verkar dock vara en svårförenlig kombination. Familjen i ”Vi
vågade välja med hjärtat” har satsat på en kraftfull fläkt för att kunna laga ordentlig mat.
15
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Äntligen hemma TV4 28 april 2009.
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”Visst låter fläkten lite, det gör den men det är inte så farligt” menar de. En diskussion om
kökets faktiska användbarhet som matlagningsplats är dock nästan helt frånvarande i de studerade medierna. Det är främst dess potentiella tekniska funktioner som lyfts fram, framför allt
när de är lite utöver det vanliga. Till exempel nämns ett kylskåp med inbyggd teve, ett annan
med kolsyrat vatten och ett kök med en självtänkande ugn.
Vardagsrummet
Även om köket har en central roll i den öppna planlösningen är förstås inredningen av den
resterande ytan också viktig. I en öppen planlösning syns inredningen tydligare än i en traditionellt avdelad bostad, men samtidigt är de möblerbara ytorna mindre eftersom flera rumsfunktioner ska samsas på ett mindre område. Detta leder till att väggytorna, liksom också
golvytan blir mindre vilket gör att det krävs en mer genomtänkt möblering för att rummet ska
fungera som man vill. Något som är slående i de studerade reportagen och programmen är
dominansen av stora enstaka möbler som till exempel soffor med plats för stora sällskap. Väl
tilltagna fönsterytor gör också att inredningen blir synligare utåt och kanske får man tänka
efter en extra gång innan man placerar någonting i eller i närheten av dessa. Samtidigt finns
alltid valet att strategiskt placera de saker man vill ska synas nära fönstren eller på en central
plats i den öppna ytan.
På de stiliserade, arrangerade bilderna syns ofta detaljer ur inredningen vilket gör det är
svårt att få ett helhetsgrepp om hur dessa förhåller sig till det övriga rummet. Tips på inredningsdetaljer och möbler, ofta tematiskt indelade efter till exempel stil, säsong eller färg,
tar upp en stor plats i materialet. Det finns både kortare inslag med några bilder och bildtexter,
men även längre bildreportage där inredningen är arrangerad och uppställd i olika formationer. Här kan man hämta inspiration och få hjälp med att hitta de perfekta prylarna till sitt
hem. Liksom i köket är den personliga inredningen viktig även här. Man ska ha unika
föremålen som ingen annan har, samtidigt som välkända designmöbler står högt i kurs.
För dem som har råd är ett sätt att skapa något eget att anlita en designer. Familjen i reportaget ”Downtown Chicago” har gjort just det.
Matsalen flyter över i vardagsrummet med en mysig soffgrupp i ett hörn och ett par bekväma Eemes-stolar strategiskt placerade framför tv:n. Fradiani designade en elegant
hyllmöbel med plats för tv, böcker och prydnadsföremål och ett inbyggt skåp döljer all
elektronik med tillhörande trassel av sladdar. 19

Ett annat sätt kan vara att själv rita delar av inredningen och sedan på egen hand eller med
hjälp av någon utifrån få den realiserad. ”Vardagsrummet tillsammans med matvrån är ett
enda stort och ljust rum. Sittgruppen har placerats kring den vita spisen som Anu själv ritade
och som hennes pappa murade” 20 står att läsa i reportaget ”En lugn hemmahamn” från Plaza
interiör. Det finns dessutom resetips i flera tidningar med förslag på var man kan fynda exklusiva eller unika inredningdetaljer i bland annat Oslo eller New York. Där kan man hitta
sådant som inte andra har.
I tevematerialet är också det unika, blandat med klassiker ett tydligt inslag. Jimmy målar i
Äntligen Hemma udda stolar, både kända märken och mer okända, vita och placerar dem
kring det stora matbordet. Den vita färgen binder ihop dem, men alla ska ändå kunna ha ”sin
specialstol”. Matbordet i Nytt läge är specialkonstruerat för att familjen både ska kunna äta
och spela pingis kring det. Det är svartlackat och höj- och sänkbart. Trots de boendes vilja att
skapa unika hem, slås man som kritisk betraktare ändå av hur lika dessa hem i verkligheten
19 ”Downtown Chicago” Vårt nya hem, nr 4 2009, s. 80.
20 Paulina Koivunen, översättare: Sirkka Seppänen, ”En lugn hemmahamn”, Plaza interiör, nr 5 2009, s 62.
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ser ut. Möjligheten till variation är emellertid inte så stor. Det verkar finnas en motsättning
mellan å ena sidan det unika och personliga och å andra sidan viljan att inte sticka ut. Det går
kanske att prata om en slags konformistisk originalitet.

Det goda livet i en öppen planlösning
Den öppna bostaden som diskurs
Fairclough menar att språket i mediafora måste analyseras som en diskurs, och att detta kan
göras utifrån tre kategorier; representation (sätt att representera världen) identitet (konstruktionen av sociala identiteter) och relation (konstruktion av sociala relationer mellan olika
människor). 21 Den öppna planlösningen i media kan ses som en representation av den idealt
fungerande ”goda bostaden” där berättelsen om det sociala hemmet dominerar. Denna öppna
bostad kan samtidigt sägas spegla de boendes identitet samt skapa möjligheten för konsumenten att identifiera sig med de boendes val och livsstil. På så vis skapas en relation mellan konsumenten och de beskrivna familjerna eftersom de senares berättelser ger konsumenten inblickar i deras privatliv och tankar kring sitt hem.
Man skulle kunna betrakta berättelsen om livet i den öppna planlösningen som en del i en
större berättelse som skulle kunna kallas det goda livets diskurs, där också föreställningar om
till exempel den goda familjen, fritiden eller arbetet ryms. Det är ett liv som ska centreras
kring matlagning och umgänge, med plats för den egna familjen och besökande gäster. Men
varken i teveprogrammen eller i tidskrifterna kommer det fram några negativa egenskaper
med den öppna planlösningen. Ingen nämner problem med matos och krockar mellan familjemedlemmars umgängesprioriteringar. Synen verkar premieras framför andra sinnen som
hörsel och lukt. Inga diskussioner förs om upplösningen mellan privata och offentliga utrymmen i hemmet och vad som händer när alla hela tiden ska befinna sig i samma rum och delta i
samma diskussioner och inte får lika mycket tid för sig själv. Det är föreställningen om den
goda bostaden och det goda livet som lyfts fram. David Bell och Joanne Hollows hävdar i
Ordinary lifestyles. Popular media, consumption and taste att användandet av livsstilsmedia
är en viktig social och kulturell praktik genom vilken konsumenten arbetar ut idéer om smak,
status och identitet. 22 Ruth Holliday skriver i samma antologi specifikt om dagens Engelska
DIY-program (Do-it-yourself) att de skiljer sig från den tidigare generationen program genom
att de lägger fokus på konsumtionen av en designidé, istället för på kunnighet och produktion. 23 Hon preciserar:
Importantly, then, it is the dream of a better home and life that is central to the pleasure of
home consumption, not its actual practice. This is where homes television shows are truly
democratic, in that they offer us the potential to know about, to experience and to consume the idea of the ideal home. 24

Genom livsstilsmedia kan konsumenten skapa sig en bild av hur dennes drömhem ser ut, utan
att för den skull aktivt göra någon förändring i sin egen bostad. Man konsumerar idealbilden
av det goda hemmet. Men även själva inköpandet av de fysiska tingen till hemmet handlar om
frågor som smak, identitet och status. I Point of purchase beskriver Sharon Zukin shopping
som en kulturell aktivitet. Att shoppa är vårt sätt att köpa värde, ett sätt att tillfredställa våra
behov av skönhet, att få vad vi tror är “det bästa”, och att finslipa vår förmåga att ge om21 Fairclough (1995) s.16.
22 David Bell och Joanne Hollows ”Making sense of everyday lifestyles”, Ordinary lifestyles. Popular media,
consumption and taste. Maidenhead 2005,, s.1
23 Ruth Holliday, ”Home truths?”, Ordinary lifestyles, s.67.
24 Holliday (2005), s. 79-80.
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dömen, skapa tid och använda pengar. Vi längtar efter värde, menar hon, eftersom vi inte längre får det från religion, arbete eller politik. Shopping har kommit att definiera vilka vi är,
som individer, och vad vi som samhälle vill bli. 25
Framförallt köket verkar spela en framträdande roll i dessa värdeskapande processer.
Köket är idag mer än bara en arbetsplats, det är i lika hög utsträckning en statussymbol. Författarna till boken The design of everyday life ger fyra orsaker till varför människor väljer att
förnya eller bygga om sina kök. Med Emphasizing desire menar de att det finns en dröm om
något nytt, något som kan fungera som en ersättning av äldre produkter, eller något om utlovar en extra funktion eller som är något man inte haft förut. Genom Distinction söker man
olika identitetsuttryck och vilket kök man väljer skiljer ut en och skapar sammanhang både
social och kulturellt. Social ordering handlar om att köket är ett spår av ett socialt, politiskt
och ekonomiskt ordnande av livet, som till exempel att könsdifferentiering av arbete har betydelse för kökets utseende. Med Social practice menas att det är praktiker, som matlagning,
måltider eller sociala aktiviteter, snarare än individuella begär som skapar förändringarna i
köket. 26 Köket är del i en berättelse om det goda livet oavsett vilken funktion det förväntas
spela i en människas liv.
Den öppna bostaden som livsstil
Under stora delar av 1900-talet ansågs en god bostad vara en social rättighet och kraven på
hur den skulle utformas var högt ställda. Det fanns hårda krav på bostadens storlek, antal rum,
standard och planlösning. Tilltron till bostadens demokratiska funktion och förmåga att ge
människorna ett bättre liv var stark. Samtidigt som bostadsproduktionen minskade i slutet av
århundradet förändrades efterhand också målgruppen för de nybyggda bostäderna. Den statliga styrningen och den ideologiska tanken att alla hade rätt till en bra bostad blev mindre
viktig, och det ledde till att bostadsbyggandet togs över av privata intressen där ekonomin
blev det viktigaste styrmedlet. 27 Kulturgeografen Moa Tunström anser att det idag har skett
en återgång till situationen runt 1900. Nu, liksom då, präglas staden av marknadsanpassning
och avregleringar vilka leder till en ökad ekonomisk tillväxt men också till spekulativt
byggande för attraktivitet. Återgången förstärks ytterligare tillsammans med dagens estetiska
ideal menar hon. 28 När säljbarheten och efterfrågan är de styrande medlen i
bostadsproduktionen kan den öppna planlösningen bli ett viktigt säljargument. Den kan ses
som en del i en konkurrenssituation och kan bidra med det där lilla extra som gör bostaden
populär. Med den öppna planlösningen säljer man inte bara en bostad, utan en hel livsstil.
Giddens menar att valet av livsstil speglar hur man väljer att lyfta fram berättelsen om sig
själv. Detta blir tydligt i en artikelserie om totalt åtta artiklar i Svenska Dagbladet från hösten
2008 som diskuterar hur hemmet idag fungerar som en spegel av jaget. I seriens tre inledande
artiklar sätts på ett tydligt sätt ord på fenomen som är kopplade till hem och identitet och till
offentliggörandet av det privata livet. Sociologen Annika Almqvist intervjuas i ”Ständig dröm
att bo bättre”. Hon menar att vi idag använder bostaden för att uttrycka vår identitet och personlighet. Det finns en dubbelhet, inför en bostadsförsäljning rensas hemmet på personliga
tillhörigheter men samtidigt ska den behålla sin individualitet. 29 Inredningsarkitekt Johanna
25 Sharon Zukin, Point of purchase. How shopping changed American culture, London 2004, s. 7-8.
26 Elisabeth Shove, Matthew Watson, Martin Hand och Jack Ingram, The design of everyday life, Oxford
2007, s. 23-24.
27 Lars Orrskog, ”Stora och små berättelser om svenskt stadsbyggande” i Bor vi i samma stad? Om
stadsutveckling, mångfald och rättvisa, Kristandstad 2005, s.31.
28 Moa Tunström, ”Staden som scen, bostad och paradox”, Bor vi i samma stad? Om stadsutveckling,
mångfald och rättvisa. Kristianstad 2005, s. 68.
29 Anna Asker, ”Ständig dröm att bo bättre”, Svenska Dagbladet, 9 sept. 2009.
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Adelbäck menar i ”Mitt hem är mitt jag” att hemmet är ett skyltfönster för individen. De finns
knappt några privata delar av hemmet kvar, menar hon. När allt finns där i uppvisningssyfte
har möblerna börjat mista sin fysiska funktion, de ska allt mer fungera som en statussymbol,
en signal för pengar och smak. 30 I ”Alla får titta in i Björns lya” beskrivs ett annat aktuellt
fenomen, nämligen att lägga upp bilder på sitt hem för allmän beskådan på internet. Genom
att göra detta kan man få kommentarer på sin inredning och sin smak och positiva omdömen
ger en bekräftelse på om man är på rätt väg eller inte.31 Berättelsen om jaget, speglat genom
bostaden, är central i alla tre artiklar. Man är sin bostad snarare än bebor den.
Arkitekturjournalist Dan Hallemar kallar i Stockholm bygger 06 arkitekturen i Hammarby
sjöstad och liknande områden för en slags semesterortsarkitektur och menar att dess uppkomst
har föregåtts av uteserveringsboomen, liksom av våra nya alkoholvanor med lådvinerna som
bas. Resultatet kallar han för lådvinsarkitektur. 32 Hallemars resonemang rör främst
områdenas yttre karaktär men jag tycker att begreppet lådvinsarkitektur blir en bra metafor för
den nya sociala funktionen hos den moderna arkitekturen. Hemmet har förstås alltid fungerat
som en social arena, men nu är det sociala inbyggt i själva planlösningen på ett helt annat sätt.
Det verkar finnas en dröm om det kontinentala livet vilket kan förverkligas i den nya tidens
öppna bostäder. Det ska vara enkelt att umgås, laga mat och äta tillsammans utan att avbryta
konversationen när någon försvinner in i köket. Samtidigt kan skönjas en negativ ton i
Hallemars användande av begreppet lådvinsarkitektur. Vin i låda har gjort vinet mer
tillgängligt och därmed mindre unikt. Samma sak har hänt med den nya arkitekturen. Att bo i
en nybyggd lägenhet med öppen planlösning är inte längre lika exklusivt. Det har blivit
någonting för en bredare massa, även om många fortfarande inte har möjligheten att bo i
dessa områden.

Den öppna bostaden som konsumtionsgenerator
Den öppna bostaden kan sägas fungera som en konsumtionsgenerator. Konsumtionen den
genererar sker på olika nivåer, både i form av idealbilder och i form av fysiska föremål. I den
här texten har främst konsumtionen av föreställningar om den goda bostaden, speglad genom
bostaden med öppen planlösning, studerats. Denna bild är förstås inte enhetlig, men bostaden
som social katalysator koncentrerad kring köket och köksön är en återkommande berättelse i
undersökta mediefora. I den öppna ytan blir inredningen extra synligt och livsstilsmedierna är
också fulla med tips på vad man ska fylla sitt hem med. Både när det gäller köket och den
övriga ytan är den personliga inredningen betydelsefull. Det unika premieras, men bara till en
viss gräns. Det är viktigt att inte sticka ut för mycket.
Det öppna hemmet liknas ibland vid en scen där det goda livet förväntas utspela sig och
där köket är centralplatsen kring vilket detta kretsar. Gränsen mellan privat och offentlig är
mindre tydlig i en öppen planlösning, både inne i bostaden och i relation till omgivningen.
Samtidigt som bostäderna har fått mer öppna planlösningar har det nämligen blivit vanligare
med stora fönsterpartier, väl tilltagna balkonger och uteplatser. Människans plats i bostaden
har förändrats i och med detta. Vad man gör i den öppna bostaden blir mer synligt än i en traditionellt uppdelad bostad, liksom hur man väljer att inreda den och presentera sig själv och
sin smak. Det öppna hemmet har inte en roll enbart som bostad utan blir också en plats där
identitetsskapande processer blir extra tydliga. Det blir allt viktigare att genom sitt hem visa
vem man är och i detta ingår valet av rätt inredning. Genom att vara en plats där allt som finns
och görs är exponerat i stor grad blir valen vad man fyller en öppen planlösning med extra
30 Anna Lagerblad, ”Mitt hem är mitt jag”, Svenska Dagbladet, 11 sept. 2009..
31 Anna Lagerblad, ”Alla får titta in i Björns lya”, Svenska Dagbladet, 10 sept. 2009.
32 Dan Hallemar, ”Utsikt med åsikt från punkthus på vardagsgata i stadens utkant” i Stockholm bygger 06,
Stockholm 2006, s. 102.
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viktiga. Det är föreställningen om hur detta ska gå till väga som konsumeras genom livsstilsmedia.
Jag har som ambition att i mitt fortsatta avhandlingsarbete utveckla denna texts resonemang ytterligare för att bland annat kunna säga mer om vad en god bostad, och ett gott liv
egentligen innebär idag. I min avhandling kommer fler människor till tals, både byggherrar,
arkitekter och boende intervjuas om sin syn på den öppna planlösningen och tillsammans med
livsstilsmediematerialet hoppas jag kunna formulera den diskurs som livet i den öppna bostaden kan sägas tillhöra.
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Dammsugarens gestaltning i tidskriften Råd & Rön
Sophie Elsässer
SOL-centrum, Lunds universitet
sophie.elsasser@litt.lu.se
Tidskriften Råd & Rön utkom 1958 med sitt första nummer och har sedan dess varit en källa till konsumentupplysning för sina läsare. Men formerna för denna har
naturligtvis förändrats i takt med att samhället – och tidskriftens direktiv – förändrats. I början fungerade tidskriften som ett slags hemkunskapslärare. Då stod hushållen inför stora förändringar med den tekniska utvecklingen och kvinnornas uttåg på arbetsmarknaden. Under 70-talet och delvis 80-talet kom de tekniska apparaterna i skymundan i Råd & Rön. Apparaterna var ju då välbekanta i hemmen
och tidskriften fokuserade mer på annat material. Med tiden återkom dammsugaren alltmer i tidskriften. Den vanligaste vinkeln har under alla år varit tester
av funktionen. På 2000-talet testas dammsugare tämligen frekvent, tidskriften gör
nu många av testerna tillsammans med sina internationella systertidskrifter. Jag
kommer att göra en jämförelse mellan dammsugartester från några utvalda år.
Vilka förändringar i synen på konsumtionens funktioner och värden kan utläsas ur
dessa exempel?

235

Dammsugarens gestaltning i Råd & Rön
Råd & Rön började ges ut 1958 och har nu hunnit verka som konsumentupplysare i drygt
femtio år. För många är Råd & Rön synonymt med tester av varor, men det är självklart inte
det enda material som tidskriften levererat. Under en period i utgivningen publicerades dessutom knappt ett enda test.
För att få en bild av tidskriften och dess utveckling, kan det vara fruktbart att studera en
viss vara och hur den har fått ta plats. I denna text har jag valt dammsugaren, som på ett eller
annat sätt har funnits med under alla år och kommit att bli ett slags symbol för hushållsarbete.
Och genom, i sin tur, tidskriften och dess förändring kan man utläsa – åtminstone i någon mån
– något av de förändringar som skett i samhället under det senaste halvseklet.
Till grund för denna text ligger, framförallt, de artiklar under Råd & Röns dryga 50 år som
behandlat dammsugaren och dess tillbehör samt användning.

I tidskriftens begynnelse
För att på ett bra sätt kunna prova en produkt krävs metoder som är noggrant utformade. Vad
gäller dammsugare började man i Sverige förhållandevis tidigt, redan vid 50-talets början.
Bakom provningen stod Hemmens Forskningsinstitut (HFI), föregångare till Konsumentinstitutet, sedermera Konsumentverket. Själva provningarna utfördes dels som en teknisk del i
laboratorium av Statens Provningsanstalt (SP), dels en praktisk del med fokus på hanterbarhet
i ”hemmiljö” av HFI.
I mitten av 50-talet fastställdes normer för så kallad funktionsprovning av Svenska Elektriska Kommissionen (SEK). 1 Detta skulle ligga till grund för normer som också branschen
kunde acceptera. Men detta arbete kom att fördröjas i många år då flera dammsugartillverkare
vägrade godkänna det. Den svaga punkten var dammupptagning på mjuka mattor – en akilleshäl för dammsugare än i dag.
HFI transformerades till Konsumentinstitutet 1957 och året därpå kom första numret av
Råd & Rön. 2 Mycket av det material som publicerades i tidskriften var också publicerat i
institutets egna Köpråd och Konsumentinstitutet meddelar. Syftet med Råd & Rön var att
presentera materialet på ett lättillgängligt sätt för den intresserade allmänheten – det fanns en
efterfrågan, menade man. 3
Den första texten om dammsugare i Råd & Rön var följaktligen en resumé av Köpråd om
dammsugare. Artikeln i tidskriften kom dock mer att handla om generella råd inför inköpet än
om specifika modeller. 4 Men detta följde kort därpå – tidskriften publicerade tester som gjor-

1

2

3

4

”Fem dammsugare provade”, Råd & Rön nr 10/68, s. 34–38. I testerna ingick bland annat
sandupptagningsförmåga på matta och på golv med lister längs väggarna, förmåga till djupsugning – det vill
säga om maskinen förmådde att få upp smuts i exempelvis springor på brädgolv. En annan testfaktor var
förmåga att få upp trådar, då lades 100 trådar ut i ett oregelbundet mönster på testmattan.
HFI:s verksamhet var till stor del finansierad av staten, men Konsumentinstitutet kom att bli en statlig
myndighet. Det skulle ge en mer auktoritativ ställning, ansågs det. Se bland annat ”Nr 105 Kungl. Maj:ts
proposition till riksdagen angående anslag till konsumentvaruforskning och konsumentupplysning, m. m.,
given Stockholms slott den 2 mars 1956”, Bihang till riksdagens protokoll 1956, Riksdagen, Stockholm, s.
21.
”Cirkulärtartiklarna samlas i trycksak”, Råd & Rön nr 1/58, s. 1, Råd & Rön nr 1/58, s. 4. Observera att jag,
för konsekvensens skull, väljer att skriva tidningens namn med ”&” istället för att använda ”och”, som
tidningen själv använde i tidningens början och under ett antal år framöver. Under tidningens inledande år
är skribentens namn oftast inte angivet.
”Konsumenten får hjälp att välja dammsugare”, Råd & Rön nr 1/59, s. 1–3.
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des av institutet efter hand som de var utförda, ibland bara en, två apparater åt gången. 5 Från
80-talet och framåt presenterades alla testade modeller samtidigt.6
I konsumentjournalistik ingår, som i mycket annan journalistik, en kritisk infallsvinkel.
Under 50- och 60-talen skedde en omfattande produktutveckling, och som konsument ställdes
man inför såväl det expanderade varuutbudet som dess marknadsföring. Samtidigt ökade
möjligheterna för konsumtion: inkomsterna steg och priserna sjönk.
En genomgående ståndpunkt från tidskriftens sida under många år var att läsarna skulle
ifrågasätta sina köp: Behövde de verkligen köpa en viss vara? Att varan existerade var ingen
orsak för att man skulle köpa den. Om man som konsument ändå kom fram till att man ville
ha den, uppmanades man att fundera på om det inte räckte med den enklaste varianten. Ett
exempel vad gäller dammsugare kan ses i ”Luftreglage på dammsugarslang” från 1960.
Reglaget gör att man kan justera sugeffekten när man dammsuger olika material. ”Luftreglaget skall enligt reklamen göra det möjligt att dammsuga trasmattor och tunna textilier
utan att de sugs in och skrynklas. [---] F. n. görs mycket reklam för luftreglaget, och man kan
lätt få den uppfattningen att varje dammsugare bör förses med dylikt.” Så är alltså inte fallet,
menar man i artikeln och framhåller risken att om luftreglaget öppnas kanske man glömmer
att stänga det och får sämre sugresultat nästa gång. 7
Vanligen köps dammsugaren komplett med alla tillbehör, men det finns också en marknad
– och tester – av sådant som extra munstycken. Som exempelvis här: I slutet av 60-talet täcks
alltfler golv i de svenska hemmen av heltäckningsmattor, och kravet på effektiv dammupptagning ökar. Råd & Rön konstaterade 1973 att ”tiotusentals hushåll fått ytterligare ett städproblem på halsen. En heltäckningsmatta tar man inte ut på balkongen och skakar. Den ligger
där den ligger och samlar damm och annan smuts”. Därför är det ett stort problem, menade
man, att de munstycken som följde med dammsugaren inte räckte till för att göra rent. Tidskriften redovisar samtidigt ett test av specialmunstycken, som tillverkarna sades förespråka.
Man konstaterade dock att endast de dyraste ”kan sägas uppfylla de krav som konsumenterna
har rätt att ställa på dem”, det vill säga att de gör rent inte bara på mattans yta, utan också
förmår suga upp det som hamnat längre ner i mattan. 8
I början av 70-talet kunde man se en minskning av testerna, en minskning som var helt
medveten. I den statliga utredning, Konsumentpolitik. Riktlinjer och organisation, som kom
1971, uttrycktes tankar om att konsumentupplysningen skulle inriktas på mer handfasta råd,
då testverksamheten kunde ses som alltför abstrakt för många konsumenter: ”Långtgående
krav på objektivitet och försiktighet i upplysningsverksamheten för ofta med sig att informationen blir vidlyftig, tekniskt komplicerad, reservationsrik och i andra hänseenden svårtillgänglig. Den får därmed minst betydelse för grupper som kanske har störst behov av information.” 9
Utredningen ifrågasatte befolkningens förmåga att ta hand om sig själva:
Vid bedömningen av hushållens behov kan man i konsumentverkets arbete inte i någon
avgörande grad bygga på konsumenternas anspråk, uttryckta genom efterfrågan av pro5
6

7
8
9

Det första var: ”Köpråd. AEG Vampyrette”, Råd & Rön nr 4/59, s. 3–4.
Med undantag vid två tillfällen på 2000-talet: dels ett test som delats upp i två efter priset – under respektive
över 1 500 kronor, dels ett test av tre dammsugare som skulle komplettera ett test av en städmaskin. Krister
Holm, ”Dåligt sug under 1 500 kronor”, Råd & Rön nr 4/05, s. 14–17. Krister Holm, ”Bättre sug över 1 500
kronor”, Råd & Rön nr 5/05, s. 34–27. Christina Farm, ”Tummen ner för svindyr ’städmaskin’”, Råd & Rön
nr 2/00, s. 20–23.
”Luftreglage på dammsugarslang”, Råd & Rön nr 1/60, s. 20.
”Extra munstycke till dammsugaren är inte alltid till någon nytta”, Råd & Rön nr 6/73, s. 13.
SOU 1971:37 Konsumentpolitik. Riktlinjer och organisation, betänkande avgivet av
Konsumentutredningen, s. 55.
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dukter och på andra sätt. Det är känt att anspråksnivån på många viktiga områden kan
vara alltför låg. Exempelvis kan anspråken beträffande kost vara alltför låga i förhållande
till näringsbehoven. Behoven måste här – som i annat samhällsarbete – formuleras normativt med utgångspunkt från samhällets ambitioner om individernas välbefinnande. 10

Utredningen skrev att man vill ge konsumenten en valfrihet, men menade att denne först
måste utbildas så att valet blev meningsfullt – utifrån utredningens perspektiv. 11
Att publicera färdiga matprogram var ett sätt att hantera den dåliga kunskapsnivån beträffande livsmedel. Paralleller drogs också till andra områden i hemmet. Konsumenterna antogs
ha större nytta av ”hur tvättfrågor allmänt skall lösas” än med jämförelser av tvättmaskiner.
Vad gäller ”utrustning för barns aktiva sysselsättning” kunde också där en beskrivning av vad
man borde ha för lämpligt lekmaterial vara mer användbart än uppgifter om enstaka modeller. 12
I samma veva övergick Konsumentinstitutet till att bli Konsumentverket. Och i den omstrukturering som följde försvann mycket av den kompetens som dittills varit knuten till institutet. ”Det centrala i Konsumentinstitutets verksamhet har varit undersöknings- och upplysningsarbete inom området huslig ekonomi”, sade institutets direktör Anna-Greta Hybbinette i en intervju med anledning av organisationsförändringen. 13 I det nya Konsumentverket
skulle man, för att citera dåvarande handelsminister Kjell-Olof Feldt, fokusera på att ”stödja
konsumenterna och stärka deras ställning i egenskap av köpare och förbrukare av varor och
tjänster”. 14 Lite förenklat kan man säga att skillnaden är att på Konsumentinstitutets tid riktade man sig mot hemmet som produktionsbas – inåtriktat, medan med Konsumentverket
skulle man sätta konsumenten i förhållande mot omvärlden – utåtriktat. Eller som Jan-Erik
Hagberg, forskare inom teknik och social förändring, så koncist har uttryckt det: ”Husmodern
och hennes arbete hade inte längre huvudrollen utan Konsumenten och dennes inköp”. 15
Hemmafrun var en utdöende art och förutsättningarna för tidskriften och konsumentupplysningen delvis en annan. Vid institutet hade tidigare funnits en viss rådgivning, denna del –
kontakten med medborgarna – skulle efter omstruktureringen föras ner på regional och lokal
nivå. 16 Konsumentverket skulle dock fortsätta ägna sig åt tester, men i form av uppdragstester. 17
Under större delen av 70-talet hade tidskriften och Konsumentverket således inget större
fokus på dammsugarens funktion. Dammsugaren togs istället upp ur andra vinklar. En av dem
var hemförsäljningen, något som i mångt och mycket blivit likställt med just försäljning av
dammsugare. Electrolux var marknadsledande och fram till 1976 såldes majoriteten av deras
dammsugare genom hemförsäljning. 18
En före detta hemförsäljare gavs plats att berätta om hur det brukade gå till hemma hos en
presumtiv kund – när man väl lyckats ta sig innanför dörren. Säljaren provade den befintliga
dammsugaren, och gick därefter ut och hämtade den apparat man ville sälja. Man visade upp
10
11
12
13
14
15
16
17
18

SOU 1971:37 Konsumentpolitik. Riktlinjer och organisation, s. 13–14.
SOU 1971:37 Konsumentpolitik. Riktlinjer och organisation, s. 52.
SOU 1971:37 Konsumentpolitik. Riktlinjer och organisation, s. 55.
”KI:s linje: att göra en bra insats på avgränsade fält”, Råd & Rön nr 10/72, bilagan Råd och Röns
konsumentguide s. VI.
”Vi presenterar Konsumentverket – som startar den 1 januari 1973”, Råd & Rön nr 10/72, bilagan Råd och
Röns konsumentguide s. I.
Hagberg, Jan-Erik, Tekniken i kvinnornas händer. Hushållsarbete och hushållsteknik under tjugo- och
trettiotalen, Diss: Linköpings universitet, Liber förlag, Malmö, 1986, s. 231.
”Konsumentverksamhet i tre steg”, Råd & Rön nr 7/73, s. 4–5.
SOU 1971:37 Konsumentpolitik. Riktlinjer och organisation, s. 17.
Hemförsäljning av dammsugare och symaskiner, SPK:s utredningsserie 1979:18, Statens pris- och
kartellnämnd, Stockholm, 1979, s. 13.
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den tomma dammsugarpåsen, dammsög samma yta och hällde sedan ut en liten hög med
damm. Den tilltänkte konsument som bevittnade detta förväntades sedan tvivla så mycket på
sin dammsugare att denne genast köpte apparaten som försäljaren demonstrerat. 19
Konsumentverket hade dock utfört detta test själv, men med ytterligare ett moment. Efter den
nya, dyra maskinens framfart hade man också dammsugit området med en annan, gammal
apparat – och samlat ihop en ny dammhög att visa upp. ”Fungerar någon dammsugare?”, frågade sig då Konsumentverket retoriskt. En förklaring var att man inte dammsuger tillräckligt
noga. Ett test hade visat att man behöver dra med dammsugarens munstycke tio gånger över
ytan, ofta gjorde man det bara fyra till sex gånger. 20
Kritik riktades också mot att dammsugarförsäljarna gärna besökte personer som var mer
benägna att köpa, eller snarare – hade svårt att tacka nej, som psykiskt handikappade och
äldre. Även om det med tiden kom allt fler lagar och instanser som stärkte kundens rättigheter
exempelvis att ångra ett köp, måste ju också kunden vara kapabel att sätta sig in i gällande
regler för att systemet skall fungera optimalt, skrev man, i detta återkommande ämne.

Dammsugaren i praktiken
En genomgång av tidskriften ger också en bild av dammsugarens användande – vem använder
den och hur ofta? Och vem är det då som dammsuger i Råd & Rön? Efter andra världskriget
och in på 50- och 60-talen var hemmafrun vanligt förekommande. I syfte att stärka statusen
för hemmafruarna och deras arbete ville man såväl från HFI som från politiskt håll förvetenskapliga och rationalisera det. HFI ville uppvärdera det arbete som rymdes inom deras område. Politikerna ville hålla kvinnorna borta från en ansträngd arbetsmarknad. 21
Under de år när hushållsarbetet var något som föll på hemmafrun var det följaktligen kvinnan som städade. Därefter var det också ofta kvinnan. På 70-talet, när alltfler kvinnor kommit
ut i arbetslivet, framhölls vikten av att männen borde hjälpa till mer med hushållsarbetet.
Även om dammsugartesterna – och andra tester – lyste med sin frånvaro under ett antal år,
fanns dammsugaren med i tidskriften, som en symbol för städning. Fokus låg inte på varan,
utan på vem som skulle handha den. Och, som nämnts ovan, hur den stundtals såldes.
Men för att återgå till frågan om vem som dammsuger i tidskriften, har jag utfört en enkel
räkneövning. Det är förvisso inte så att det finns människor på alla tidskriftens dammsugartester, framförallt inte i början. Men av de tjugo test som är illustrerade med människor
är det hälften kvinnor och hälften män på bilderna.
Självklart har kvoten städande män stigit rejält sedan 50-talet, men det går inte att utesluta
en viss önskan från redaktionen att vara politiskt korrekt.
Det gäller troligen också de tillfällen man försökt skoja till bilderna. Här finns två tydliga
exempel: På en omslagsbild från 1990 står en man omgiven av ett flertal dammsugarskaft.
Det handlar knappast om en autentiskt testsituation. Möjligen skall trängseln med dammsugarna symbolisera det stora utbud som marknaden kan erbjuda, som understryks av att omslaget deklarerar att det är 20 dammsugare som testas (se bild 1). 22 Den andra bilden, från 1999,
är inte heller från något test. Här illustreras centraldammsugare med en man helt inslingrad i
den långa slangen – en situation helt omöjlig att kunna dammsuga i (se bild 2).

19 ”Fd försäljare: Motbjudande säljmetoder”, Råd & Rön 6/75, s. 25.
20 ”KO-fråga: ’Electrolux vilseleder’”, Råd & Rön nr 6/75, s. 24.
21 Lövgren, Britta, Hemarbete som politik. Diskussioner om hemarbete, Sverige 1930–40-talen, och
tillkomsten av Hemmens forskningsinstitut, Diss. Stockholms universitet, Almqvist & Wiksell International,
Stockholm, 1993, s. 90.
22 Råd & Rön nr 11/90, s. 1.
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Bild 1. Man på väg att testa dammsugare?
Råd & Rön nr 11 /90.

Bild 2. Hur bra går dammsugningen? Råd & Rön
nr 12/99, s. 16.
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Testet och artikeln handlar mycket lite om centraldammsugarens långa slang, i fokus är i
stället det buller som utmärker vissa modeller.23
På framförallt den andra bilden känns det som om det skulle vara omöjligt att ha haft en
kvinna istället. Skulle man lyckas sno in sig i slangen som mannen på bilden vore det verkligen klantigt. Och kombinationen klantiga kvinnor och (hushålls)apparater är inte godtagbar.
Män, däremot, får stå ut med mer – inte minst på senare år, i reklamens värld. Den töntige
mannen har kommit att bli en schablonbild av män i medier, jämför exempelvis med pappan i
Telia-reklamen. Den manlige tönten har fått ansvar för hushållet – med mindre lyckat resultat. 24
Bilderna i tidskriften är ofta illustrationer i den meningen att de just illustrerar texten. Ofta
finns inte namnet på personen med, och den omnämns inte heller i texten. 25 Man kan också
tänka sig att praktiska skäl styrt bildsättningen ibland. När man 2005 har två tester, för dammsugare över respektive under 1 500 kronor, använder man samma man som modell till de båda
artiklarnas bilder. 26
Och hur mycket skall man då städa? Råd & Rön fungerade under sina första år som ett
slags hemkunskapslärare. Konsumentinstitutet gav under många år, och i olika versioner, ut
skriften Rent hus – metoder, medel och redskap för städning. I den första upplagan, som kom
1958, påtalades vikten av att man vid städning skulle ”organisera sitt arbete väl” och ”arbeta
med rationella metoder och praktiska redskap” för att ”arbetet inte skall flyta ut och fylla en
oproportionerligt stor del av dagen”.27 Vad gäller dammsugaren sades det vara en av de vanligaste hushållsmaskinerna, och hade man möjlighet att skaffa en sådan, så borde man göra det
då städningen ”går lättare och smidigare, och arbetet blir också roligare att utföra och mera
hygieniskt.” 28 Även uppföljaren Städhjälpen. Metoder, medel, redskap, som kom i sin första
upplaga 1975, pläderade för köp av dammsugare: ”En dammsugare underlättar rengöringen så
mycket att den bör komma med i den basutrustning man skaffar sig då man bildar eget hushåll.” 29
Med tiden gick alltfler kvinnor ut i arbetslivet och tanken om ett jämställt hushåll kom
fram i tidskriften. Också idén om att städa med måtta. För att minska kvinnans arbetsbörda
skulle männen hjälpa till, och man skulle minska ambitionerna. Skriften Rent till varje pris?,
som gavs ut av Konsumentverket 1978, avslutades med:
Det är hög tid att kvinnorna börjar frigöra sig från städoket. Inte så att man omedelbart
ska kasta skurtrasan och dammsugaren och sluta städa helt och hållet. [---]
Man måste lära sig att strunta i mamma, grannar och det dåliga samvetet. Man dör inte
om det inte är blankputsat överallt. Det fordras faktiskt ganska mycket smuts för att man
ska börja tala om hälsofara.
23 Jonas Kanje, ”Billiga bäst bland bullriga”, Råd & Rön nr 12/99, s. 16–21.
24 I Maria Jacobssons & Anna Broman Norrbys, Allt är möjligt. En handbok i mediekritik, Tredje [omarb. och
utvidgade] uppl., Allt är möjligt, Göteborg, 2004, s. 26–33 räknas ett antal stereotyper upp som återfinns i
medierna i såväl redaktionellt material som annonser: kvinnliga – skönhetsslaven, hushållsfunktionären och
kärleksgudinnan, manliga – projektören, machomannens, kärleksguden och tönten.
25 Undantag kan finnas, där bildtexten uppger namnet, men sedan finns inte personen med i artikeln.
26 Man använder dessutom samma maskin, Miele, som inte finns representerad bland de billigare maskinen.
Bland de dyrare maskinerna finns en Miele-apparat, men av annan färg. Krister Holm, ”Dåligt sug under
1 500 kronor”, Råd & Rön nr 4/05, s. 14–17. Krister Holm, ”Bättre sug över 1 500 kronor”, Råd & Rön nr
5/05, s. 34–27.
27 Brita Holme-Gustafsson & Ulla Leander, Rent hus – metoder, medel och redskap för städning, Statens
institut för konsumentfrågor, Stockholm, 1958, s. 10.
28 Brita Holme-Gustafsson & Ulla Leander, s. 20.
29 Städhjälpen. Metoder, medel, redskap, Konsumentverket, Stockholm, 1975, s. 18.
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Och när det är dags att städa – kräv att hela familjen deltar. Även om det tar tid och inte
blir så perfekt gjort. Kvinnorna måste ställa krav. Vara mindre kritiska mot sig själva och
mer kritiska mot den övriga familjen, mot bostadsproducenter, möbel- och textilfabrikanter samt mot marknadsförare. Krav och kritik måste också riktas mot den övriga omgivningen, t ex skolan, reklaminslag, vissa massmedia – kort sagt mot alla som bidrar till
att förmedla den falska bilden och föreställningen, att ett perfekt välputsat hem alltid är
ett lyckligt hem! 30

Vad är då lagom att städa? Det är inget som anges explicit i tidskriften. 31 Däremot kan man
genom vissa dammsugartester utröna hur ofta man förväntas dammsuga: I marknadsöversikten 1986 berättade man att det fanns mindre, batteridrivna apparater, som dock inte togs upp i
översikten, eftersom de inte var ett fullgott alternativ: ”För veckostädningen behövs en rejäl
slangdammsugare.” 32
I ett faktablad om dammsugare från 1995 sågs också dammsugning en gång i veckan som
något slags utgångspunkt: ”Dammsugarens energiförbrukning är låg . En halvtimmes dammsugning per vecka svarar mot en årsförbrukning av ca 25 kilowattimmar, vilket kostar ungefär
15 kronor.” 33
I en artikel om gamla dammsugare menade en reparatör att motorn skulle hålla omkring
700 timmar. ”Det innebär många års tjänstgöring för en maskin som används omkring en
halvtimme i veckan”, konstaterade reportern. 34 Sammanfattningsvis pekar det således på en
halvtimmes dammsugning i veckan.

Att testa dammsugaren
Råd & Rön har under drygt femtio år kunnat bygga upp sitt varumärke. Tidskriften har aldrig
haft några annonser – ett aktivt ställningstagande för att markera oberoende – och den finansieras genom prenumerationsintäkter. 35
Trots avsaknaden av annonser i Råd & Rön kan man vad gäller en vara som dammsugare
ändå ofta uttyda vad samtida annonser har för budskap. I tester och artiklar kommenteras det
som reklamen fokuserar på, framförallt beträffande funktion.
Sugeffekt i watt är något som tillverkarna gärna lyft fram, men det har inget att göra med
hur effektiv dammsugaren är, det framkommer i tidskriften gång efter annan. ”Hög sugeffekt
garanterar på intet vis att dammsugaren suger upp damm bra. Munstycket måste också vara
bra utformat”, skrev man i ett test.36 Det väsentliga är dammupptagningsförmågan, skrev man
i ett annat. 37
Effekt och watt diskuterades också utifrån mötet mellan marknadsföring och begriplighet.
”Ett rejält watt-tal är ett välkänt försäljningsargument”, som reportern skrev i ett test 2006,
och förtydligade:
Man måste lusläsa bruksanvisningarna eller vara halvvägs elingenjör för att inse att de
uppgivna siffrorna inte visar hur stark en dammsugare är. Nej, siffrorna talar bara om
dammsugarens bästa motoreffekt i teorin. Det förklaras inte i dammsugarannonserna trots
att wattuppgifterna i regel nämns på första raden. Till exempel förklarar Siba begreppet
watt med den intetsägande formuleringen: ”Den effekt (Watt) som motorn är märkt med.”
30
31
32
33
34
35
36
37

Rent till varje pris? En debattbok om städning, Konsumentverket, Stockholm, 1978, s. 56.
Här åsyftas tiden efter det att kvinnorna i allt större utsträckning börjat förvärvsarbeta.
Christina Farm, ”Skryt-watt och onödiga finesser fördyrar dammsugningen”, Råd & Rön nr 1/86, s. 16.
”Dammsugare. Råd & Rön faktablad”, Råd & Rön nr 10/95, s. 35–36.
Elisabet Tjernlund, ”Bra sug i gamla trotjänare”, Råd & Rön nr 10/83, s. 8–9.
Under kortare perioder har man även haft lösnummerförsäljning, något som påbörjats igen våren 2009.
Monica Lagergren, ”Bra sug men oacceptabelt buller”, Råd & Rön nr 11/90, s. 10.
Gunilla Arvén, ”Dyrast är bäst”, Råd & Rön nr 5/01, s. 17–21.
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Lika menlös, om än korrekt, är On-Off:s förklaring: ”Watt är en enhet som motsvarar
effektförbrukningen av 1 joule per 1 sekund.” 38

Men det handlar inte bara om att bli lurad vad gäller effekt, väljer man en apparat med högt
watt-tal gällde det också att hemmets elsystem klarade av det. Denna varning kom 1986, och
gällde hem med äldre säkringar. 39 I ett test 1980 menade man dessutom att apparaterna sög
för bra – ”de fastnar i mattan!” Detta sågs inte som positivt, då apparaterna blev tröga att använda och om man lättade på sugtrycket minskade också uppsugningsförmågan. 40
Just fokuseringen på effekt och watt är något som således återkommit många gånger under
åren. Buller har också varit en följetong, men knappast som ett säljargument. I ett test från
1997 konstateras att ljudnivån skiljer tio decibel mellan maskinerna med högst respektive
lägst ljud: ”Bullret från dammsugare är mycket störande, särskilt för omgivningen. Men det
tycks inte störa tillverkarna. De gör inte så mycket åt det. [---] Det går alltså att få ner ljudet,
det är inget problem med tekniken. Så varför tar inte tillverkarna fasta på den återkommande
kritiken av de bullriga maskinerna?” 41
Vad som ingår i provningarna ändras med tiden. För att kunna testa trovärdigt måste man
ha utarbetat testmetoder som är relevanta. Inriktningen styrs också av krav som ställs av ”omvärlden”, vilket inbegriper sådant som lagar och regler, marknadsföring och produktutveckling. Buller, exempelvis, börjar testas när metoder är utvecklade. Hanterlighet förs in på ett
tidigt stadium vad gäller dammsugaren, begreppet slår igenom mer generellt på 80-talet.
Energidimensionen är till en början viktig ur ett hushållsekonomiskt perspektiv, därefter ur ett
miljöperspektiv, ytterligare senare finns obligatoriska redovisningskrav.
Partikelutsläpp blir intressant när man får ökad kunskap om sambandet med allergiska reaktioner, man riktar då speciellt in sig på filter och munstycke. 42 I ett dammsugartest 1990
framhöll man att marknadsföringen för dammsugare ofta riktade in sig på hygienaspekten,
med olika slags filter och/eller dubbelväggiga dammsugarpåsar. Tidskriften valde då att notera det i tabellen för respektive märke. Men effekten dessa tillbehör skulle ha på utblåsningsluften ”har inte mätts i det här testet” – eftersom man saknade mätmetoder. Detta var
dock något som Konsumentverket sades arbeta med för ”framtida dammsugartester”. 43
1994 hade man kommit så pass långt att man hade testet klart och då testades också tre
dammsugare med delvis olika slags filter. Man hade dock inte bestämt några gränser för
dammsutsläpp och kunde därför inte sätta några sifferbetyg utan valde ett eller flera ”+” som
signal för mycket eller litet.44
Första testet av centraldammsugare kom 1992. Även vad gäller denna produkt krävdes tillgång till en relevant testmetod innan man testade. Året innan publicerades en marknadsöversikt över tio olika modeller från olika tillverkare. Tidskriften gav en kort beskrivning av hur
centraldammsugaren fungerar, och förmedlade också generalagenternas namn och telefonnummer ”så den intresserade kan ringa efter upplysningar om priser, installationskostnad och
storlek”. Här förväntades således läsarna själva stå för en del av informationsanskaffningen.
Vid denna tid kan dock centraldammsugaren antas ha varit förhållandevis känd då artikeln

38
39
40
41
42

Sven Olov Karlsson, ”Dammsug bra utan skrytwatt”, Råd & Rön nr 6/06, s. 27.
Christina Farm, ”Skryt-watt och onödiga finesser fördyrar dammsugningen”, Råd & Rön nr 1/86, s. 16–19.
Carina Lundgren, ”Dammsugarna suger bra men bullrar”, Råd & Rön nr 5/80, s. 14–17.
Monica Lagergren och Gudrun Hjelte, ”Stort sug efter bättre städhjälp”, Råd & Rön nr 9/97, s. 7–12.
Sven Thiberg, Konsumentverkets provningsverksamhet. Instrument för marknadspåverkan,
konsumentinformation och produktutveckling, Konsumentverket, Stockholm, Rapport 2000:7, s. 16–17, 30–
31.
43 Monica Lagergren, ”Bra sug men oacceptabelt buller”, Råd & Rön nr 11/90, s. 10.
44 Monica Lagergren, ”Fler och bättre filter”, Råd & Rön nr 10/94, s. 14.
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också informerade om att: ”Vissa kommuner ger bidrag till allergiker för installation av centraldammsugare.” 45
Testerna fokuserar således tydligt på olika aspekter av funktion. Effektbegreppet återkommer gång efter annan. Med ny utveckling kommer nya vinklar att lyftas fram. Men man
också konstatera att ibland hinner mätmetoderna inte tas fram med samma fart som produktutvecklingen håller.

Marknadens utveckling
”Om vi försöker blicka 25 år framåt, hur ser dammsugaren ut då? En lättviktsslang med elektroniska knappar och en dammpåse, som en ryggsäck på ryggen? Eller blir det en centralsug
med småluckor som kan öppnas i alla rumshörn och genom vilka golvdammet sugs in och
vidarebefordras till en dammcentral. Den i sin tur filtrerar och återvinner det som återvinnas
kan?” Så skrev chefredaktören Marie Louise Falkenborg när Råd & Rön fyllde 25 år – 1983.
Att föreställa sig framtiden kan vara spännande, likaså att se andras tidigare profetior – och
hur de har utfallit. Det har kommit en centraldammsugare och faktiskt fanns redan 1960 en
dammsugare som hängdes på axeln (se bild 3), men även andra innovationer har sett dagens
ljus, som robotdammsugare och påslösa dammsugare (se nedan). 46

Bild 3. En dammsugare att hänga på axeln. Råd & Rön nr 7/60, s. 51.
När Råd & Rön startade fanns två slags dammsugare på marknaden, slangdammsugare och
skaftdammsugare. Slangdammsugaren är den variant vi är vana vid i dag, med en slang fäst
vid en hjulförsedd apparat på ena sidan och ett rör med munstycke på den andra. 47 Redan i det
första test som redovisades i tidskriften 1959 framhölls slangdammsugaren framför skaftdammsugararen (se bild 4). ”Skaftdammsugarna har betydligt svagare motorer än slangdammsugarna. Om de försågs med kraftigare motorer, skulle de bli för tunga att bära. Redan
en apparat på 2,5 kg är otymplig att arbeta med vid dammsugning av textilier, böcker och
45 ”Intresserad av centraldammsugare?”, Råd & Rön nr 6–7/91, s. 1.
46 ”Köpråd”, Råd & Rön nr 7/60, s. 50.
47 Vid tidningen start var det inte ovanligt att dammsugarna hade medar istället för hjul.
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tavelramar, men också då man suger stoppade möbler, sängkläder och liknande.” 48 Några år
senare provar man denna typ som ”elektriska sopborstar”. 49

Bild 4. En skaftdammsugare kunde
bli tung att använda. Råd & Rön nr
1/59, s. 3.

Bild 5. Dammsugarens konstruktion har betydelse om man vill kunna
dammsuga under soffan. Trots många års produktutveckling fungerar
nya modeller inte tillfullo. Råd & Rön nr 9/87, s. 9.
Skaftdammsugaren återkom i ny form på 80-talet. Den stora skillnaden var nu att den var
sladdlös – den gick på uppladdningsbara batterier, som laddades upp mellan användningarna.
48 ”Konsumenten får hjälp att välja dammsugare”, Råd & Rön nr 1/59, s. 1–3.
49 ”En bok för er som ska köpa dammsugare eller mattsopare”, Råd & Rön nr 10/67, s. 11.
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Att apparaten var sladdlös och förhållandevis lätt kunde göra att den kändes smidigare att ta
fram och använda. Testet, från 1987, underströk dock att apparaten var ett komplement till
den vanliga dammsugaren, men kunde vara bra att ha ”när man snabbt vill ha undan grus i
hallen, dammtottar i hörnen och smulspill i köket.”. De två modeller som testades skilde sig
framförallt åt i utförande, den ena hade batteri- och dammupptagningsdelen placerat högt på
skaftet och den andra lågt. Med den senare fanns således vissa svårigheter att komma in under
låga möbler (se bild 5).50 Trots många års arbete med att utveckla och vidareutveckla
dammsugare kan en ny modell ha grundläggande brister i exempelvis funktionalitet.
Många dammsugarmodeller har gett många olika slags påsar – och problem att hitta rätt.
En möjlighet att komma undan problemet är att inte ha någon påse. Den idén verkställdes
första gången i dammsugaren Dyson, som testades 1996 och1997 i tidskriften. Betyget på det
som är allra vikigast, dammupptagningsförmågan, blev mycket dåligt båda gångerna. Vid det
andra tillfället, när företagen efter testerna men innan publicering fick reda på resultaten,
kunde Dyson uppenbarligen inte ta kritiken. De var inte eniga med Testlab och hotade med
rättsliga åtgärder och krav på kompensation. Ett brev från dem återgavs som faksimil i tidskriften, och chefredaktören Jan Bertoft förklarade att: ”Självfallet ger vi inte efter för hot”. 51

Testandets legitimitet
Ett mål som genomsyrat Konsumentverkets verksamhet har varit att påverka producenterna. 52
Även om vissa typer av problem, som buller, verkar kvarstå, har ändå testerna en viss effekt.
Som ett led i att få företagen att göra så bra apparater som möjligt bjuds de in under resans
gång. Ett stort engagemang från deras sida ser man då som att testerna har stor betydelse för
tillverkarna. I ett test 2006 hade 10 av 17 modeller provats om efter utbytta filter och munstycken, bland annat. 53 Testerna kan med andra ord leda till en tämligen snabb förbättring av
dammsugarna på marknaden. Konsumentverket och Råd & Rön har haft många år på sig att
grunda något slags förtroende hos producenterna om testernas betydelse och testandets noggrannhet. Och även om företagens nära samarbete med testarna kan ge bättre varor, finns fortfarande ofta stora skillnader i kvalitet (och i pris) mellan produkter. Det gäller därför också att
de presumtiva konsumenterna låter sig övertygas om att Råd & Röns tester är tillförlitliga.
Detta gäller inte minst i det fragmentarisade mediebrus som råder i dag, med allehanda tester i
papperstidningar och på Internet.
Tabeller med betyg och beskrivningar av tester stärker förstås trovärdigheten för testerna.
Då och då återkommer bilder som visar hur testerna går till. 1999, när testerna ännu gjordes
hos Konsumentverkets Testlab, kunde man också få se testandet på film på Internet. 54
En återkommande giv har varit att skriva om själva testet och/eller visa det i bilder. Till
dammsugartestet 1983 visades en bild på den testbana som apparaterna dras runt i under tretton timmar. Det sades motsvara tio års hemmabruk. På banan fanns trösklar och mattor, som
skulle få testningen att likna verklighetens prövningar (se bild 6). 55 2007 visade man speciellt
upp hur djurhår dammsögs upp – katt- och hundhår hade lagts ut noggrant på en matta. Legitimitet skapas också genom sättet att uttrycka sig. Man skriver att testet bygger på ”en inter50 Gudrun Hjelte, ”Bättre än sopborste”, Råd & Rön nr 9/87, s. 8–9.
51 Monica Lagergren, ”Hushållets sorgebarn”, Råd & Rön nr 5/96, s. 15–19. Monica Lagergren och Gudrun
Hjelte, ”Stort sug efter bättre städhjälp”, Råd & Rön nr 9/97, s. 7–12.
52 ”Vi presenterar Konsumentverket – som startar den 1 januari 1973”, Råd & Rön nr 10/72, bilagan Råd och
Röns konsumentguide s. I.
53 Sven Olov Karlsson, ”Dammsug bra utan skrytwatt”, Råd & Rön nr 6/06, s. 27.
54 ”Se tester på film”, Råd & Rön nr 5/99, s. 16. Våren 2009 finns återigen möjligheten att se filmade tester –
av utvalda produkter – på Internet, se: http://www.radron.se.
55 Elisabet Tjernlund, ”Billig dammsugare lika bra som dyr”, Råd & Rön nr 10/83, s. 4.
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nationell standard som heter EN 60312. Den omfattar allt man kan tänka sig när det gäller
dammsugare och deras prestanda. Vi testar detta i ett laboratorium som är specialiserat på
dammsugartester.” Betygsättning ”görs inte efter godtyckliga resultat.” Och ljudnivån testas
av en ”tränad panel” (se bild 7). 56

Bild 6. Testbana för dammsugare – tretton timmar i banan
skulle motsvara 10 års hemmabruk. Råd & Rön nr 10/83, s. 4.
Under större delen av Råd & Röns utgivning har det funnits en försiktighet vad gäller att utse
testvinnare. En anledning har varit att man vill lyfta fram vikten av att köpa det som motsvarar ens behov. Inte bara sett ur ett lyxperspektiv – det vill säga att man inte skall köpa saker
man inte behöver, utan också att exempelvis ett val av dammsugare kan bero på vilken typ av
golv man har, som brädgolv eller mattor. 57

56 ”Så här testas dammsugare”, Råd & Rön nr 4/07, s. 32.
57 ”Fem dammsugare provade”, Råd & Rön nr 10/68, s. 34–38.
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Bild 7. Dammsugartestet beskrivs i ord och visas i bilder. Råd & Rön nr 4/07, s. 32.
En annan anledning har varit den strävan efter objektivitet, som nämndes ovan i samband med
utredningen Konsumentpolitik. Redan i den proposition som föregick bildandet av Konsumentinstitutet uttrycktes den negativa hållningen mot jämförande tester:
Konsumentupplysningen bör kunna sträcka sig till ett namngivande av de fabrikat, som
efter verkställda undersökningar befunnits godtagbara. Någon inbördes gradering av
godtagbara produkter eller jämförande betygssättning av dessa bör det dock inte bli fråga
om. Det framhålles, att det inte torde föreligga någon principiell skillnad mellan att bekantgöra en viss produkts egenskaper genom en varudeklaration och att genom upplysning i broschyrform ange att vissa namngivna produkter motsvarar de krav, som konsumentvaruforskningen anser sig böra ställa. 58

I de tidiga testerna av dammsugare hade de olika modellerna omdömen och kommentarer i
form av små skrivna stycken. Denna presentationsform men också det faktum att modellerna
presenterades ibland bara en åt gången försvårade möjligheten att jämföra. 59 Från 1968 gavs
omdömena beträffande uppsugningsförmåga mer kortfattat och överskådligt, med ord i fem
olika steg. 60 1970 översattes dessa ord till siffror. 61 Till dammsugartestet 1972 presenterades
modellerna i tabellform. Sifferbetygen hade då försvunnit, och ersatts av stundtals relativt
luddiga begrepp: ”Ganska bra” befanns en dammborste vara och ”Lagom långt” var ett visst
munstycke. 62
Vid nästa test, som publicerades först 1980, visades olika parametrar, som dammupptagningsförmåga på olika material, i ett diagram med staplar. 63 Från 1983 och framåt har resultatet redovisats i tabeller med till en början mest fakta om modellerna. 64 1990 letade sig några

58 ”Nr 105 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående anslag till konsumentvaruforskning och
konsumentupplysning, m. m., given Stockholms slott den 2 mars 1956”, Bihang till riksdagens protokoll
1956, s. 18.
59 ”Köpråd. AEG Vampyrette”, Råd & Rön nr 4/59, s. 3–4.
60 ”Fem dammsugare provade”, Råd & Rön nr 10/68, s. 34–38.
61 ”Vi har provat dammsugare”, Råd & Rön nr 1/70, s. 19–22.
62 ”Ska ni köpa dammsugare? 15 nya modeller provade”, Råd & Rön nr 2/72, s. 7–11.
63 Carina Lundgren, ”Dammsugarna suger bra men bullrar”, Råd & Rön nr 5/80, s. 14–17.
64 Elisabet Tjernlund, ”Billig dammsugare suger lika bra som ny”, Råd & Rön nr 10/83, s. 4–7.
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värderande omdömen in. 65 Till testet 1996 hade tidskriften börjat betygsätta funktion och
hanterbarhet, och satte även ut rekommendationer som ”Bra men dyr” och varningar som ”Ej
prisvärd”. 66 2001 utsågs ett par av testmaskinerna som ”Bäst”. 67 Ytterligare ett steg togs 2007
när Råd & Rön började räkna ihop alla betyg och kora testvinnare. 68
I samband med utlokaliseringen av Konsumentverket till Karlstad 2006, övergick Råd &
Rön till nya ägare, Sveriges Konsumenter. 69 I samma veva övergick Testlab till statliga
Energimyndigheten. Tidigare hade Testlab en bredare testverksamhet än i dag, då man, som
namnet antyder, mest är inriktad på energieffektivitet. 70 Efter ägarbytet har Råd & Rön
alltmer kommit att göra sina tester tillsammans med den gemensamma testorganisationen
ICRT. 71 En anledning, enligt Råd & Röns chefredaktör Carina Lundgren, är att Testlab
tappade styrfart under sin omorganisation, det kom helt enkelt inte så många tester därifrån. 72
En annan anledning var olika sätt att arbeta, eller snarare, presentera sitt arbete. Det nya
sättet att presentera testerna, med poängsammanräkning och testvinnare, har varit ett led i att
göra Råd & Rön mer konkurrenskraftig. Från energimyndighetens sida har man varit kritisk
mot förvandlingen av ”deras” test, något som drogs till sin spets vid ett test av luftavfuktare
hösten 2007. 73
Men det fanns olika tankar om verksamheten även när man hade samma huvudman, menar
Carina Lundgren. Tidskriften ville att testresultaten skulle vara så tydliga som möjligt, medan
dåvarande Testlab, enligt Lundgren, ville ge utförliga underlag för konsumenten att fatta egna
beslut på. Olika synsätt, således: ”Vi satte till exempel på olika stämplar på de här testerna
’bäst’ eller ’bra’, eller vad det nu kunde vara, och de stämplarna tvådde Testlab sina händer
ifrån. Och om då företagen, vars produkter hade blivit testade, hade något att invända så sade
Testlab att ’vänd er till Råd & Rön, det är tidningens beslut att sätta på de där’.” 74
Med Internets intåg har konkurrensen ökat, och som exempel kan nämnas Testfakta och
Smartson, två aktörer med något olika inriktning. Även många tidskrifter har egna tester, dock
ofta relativt nischat. Den ökade konkurrensen tvingar fram nya sätt för Råd & Rön att agera.
Och som fristående från staten har man – åtminstone hypotetiskt – en vidare handlingsradie.
Testfakta är en förhållandevis stark konkurrent till Råd & Röns testverksamhet. Testfakta
gör kvalificerade tester och publicerar dem sedan fritt på nätet. Testerna köps och publiceras
dessutom i en rad större tidningar som Dagens Nyheter och Sydsvenskan. Även om man som
presumtiv konsument inte surfar på nätet, gör tidningspubliceringarna att Testfaktas tester når
ut till många. 75
En annan konkurrent är, som nämnts, Smartson. 76 Om deras tester kan man bland annat
läsa: ”Testerna genomförs som kvalificerade användartester utifrån en väl beprövad metodik.”
Detta är förvisso en generell beskrivning av alla tester, men det är svårt att veta vad det
egentligen innebär – vilken tyngd som finns bakom orden. Tydligt är dock att testerna utförs
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

Monica Lagergren, ”Bra sug men oacceptabelt buller”, Råd & Rön nr 11/90, s. 5–10.
Monica Lagergren, ”Hushållets sorgebarn”, Råd & Rön nr 5/96, s. 15–19.
Gunilla Arvén, ”Dyrast är bäst”, Råd & Rön nr 5/01, s. 17–21.
Heléne Götberg, ”Klarar inte mattan”, Råd & Rön nr 4/07, s. 30–33.
Sveriges konsumenter är en partipolitiskt obunden organisation som arbetar för mer konsumentmakt, se:
http://www.sverigeskonsumenter.se.
http://www.energimyndigheten.se/sv/Om-oss/Var-verksamhet/Tester-ska-ge-battre-produkter/ 090415,
utskrift i författarens ägo.
International Consumer Research & Testing, se: http://www.international-testing.org.
Intervju med Carina Lundgren, 081104, inspelning i författarens ägo.
Strömberg, Lena och Lars-Erik Gustafsson, ”Råd & Rön kritiseras för test”, Göteborgs-Posten, 071004.
Intervju med Carina Lundgren, 081104, inspelning i författarens ägo.
http://www.testfakta.se.
http://www.smartson.se. Jag vill här enbart ge en kortfattad överblick om Råd & Röns konkurrenssituation,
fler testsidor – med olika upplägg – finns på Internet.
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av användare, inte av laboratorier. Om man jämför med den teststandard som Konsumentinstitutet tidigt upprättade fanns ju där, förutom ett användarbaserat hanterbarhetstest, också ett
hållbarhetstest i laboratorium. Smartson har ett par tester av dammsugare på sin hemsida, och
till de olika testerna anges något varierande bedömningskriterier, där förvisso också en hållbarhetsaspekt finns med. I Smartsons tester läggs även vikt vid designen – något som helt
saknas i Råd & Röns tester.
Ett exempel från Smartson – omdöme om dammsugaren Samsung VCC6240: ”Designen
på Samsungs maskin är diskret och så proper att den gärna kan stå framme. Sugeffekten är
kraftig och regleras i fem nivåer med ett lättmanövrerat hjul. Den stora påsen utnyttjas inte
fullt ut innan den indikerar att det är dags att byta påse. Bra kvalitetsintryck och godkänd
bullernivå. Den som värdesätter form lika mycket som funktion blir här nöjd med sitt köp.” 77
Naturligtvis kan man se ett ökat utbud av tester som positivt för konsumenterna – det gör
det exempelvis möjligt att hitta fler olika modeller testade. Men ett problem är svårigheten för
konsumenten att se hur seriöst ett test egentligen är. Även om andra konsumenters synpunkter
kan vara intressanta, är fraser som ”bra kvalitetsintryck” långt ifrån en garanti för att det är
bra kvalitet. På Smartson finns också möjlighet att få testa helt nya produkter och sedan
blogga om dem. En lösryckt mening ger naturligtvis inte rättvisa åt detta fenomen, men belyser ändå vissa typiska risker. ”[Dammsugaren] upplevs definitivt inte som tung även fast den
väger 7,7 kg.” 78 Användaren har här bara denna enda apparat – och dess tekniska
specifikationer – som utgångspunkt. Här förleds man som läsare lätt att tro att maskinen
skulle vara förhållandevis tung i förhållande till andra apparater, men det är en tämligen
normal vikt i dag.
Legitimitet uttrycks också genom språket. Under de dryga femtio år tidskriften har funnits
har språket förändrats – i samhället, i tidskriften. I den upplysande roll som konsumentjournalistiken har finns förstås ett intresse av att man skall vara tydlig och rak i sin kommunikation.
Ett alltför skojfriskt språk eller oväntade liknelser – som de nedan – kan i någon mening
falla utanför ramarna, och riskerar att dra läsarens uppmärksamhet till sig alltför mycket. Här
två exempel: Ett test av dammsugare har rubriken ”Svårare att styra än en punkterad bil”. 79 I
en jämförelse mellan vanliga dammsugare och centraldammsugare, framhölls som nackdel att
de vanliga kan vara otympliga att hantera: ”Inte minst som många modeller kör värre än rattfyllon.” 80
I ett test av robotdammsugare, kom texten att bli avvikande från den vanliga stilen. Här är
produkten så pass udda – en robot som städar – att det rimligen ligger bakom stilförändringen.
Reportern lånade hem en apparat för att pröva i hemmet. Förvisso framfördes viss kritik mot
apparaten, inte minst att man måste använda en vanlig dammsugare för att få upp det som
roboten missar, men texten påminde mer om ett kåseri än en artikel i Råd & Rön. Ett exempel: ”Roboten piper en glad melodi när vi sätter igång den. Det känns som att ha R2-D2 i
Stjärnornas krig på besök. Den surrar till och sätter iväg över parketten, som en stor skalbagge. Dottern, snart 4 år, följer dess framfart i vardagsrummet med skräckblandad förtjusning.” (se bild 8) 81

77 Hämtat från http://www.smartson.se/test/fritid/test-av-tio-dammsugare-2008.htm 090505, utskrift i
författarens ägo.
78 Hämtat från http://testklubben.smartson.se/blogs/nilfisk_extreme_x300_under_luppen/default.aspx 090506,
utskrift i författarens ägo.
79 Jonas Kanje, ”Svårare att styra än en punkterad bil”, Råd & Rön nr 5/99, s. 9–16.
80 ”Dammsugarmatchen – vilken väljer du?”, Råd & Rön nr 12/99, s. 21.
81 Maria Nöjd, ”Kul, men inte som en dans”, Råd & Rön nr 2/07, s. 28–30.
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Bild 8. Robotdammsugarens framfart fascinerar de som tittar på.
Råd & Rön nr 2/07, s. 29.
Det ovan nämnda testet av robotdammsugaren föll, som sagt, också utanför ramarna. Här var
det sedvanliga raka journalistiken utbytt mot en lite småmysig berättelse.
I genren finns viss risk för pekpinne-journalistik, när det upplysande har förvandlats till
förnumstiga tilltal. Just ämnet dammsugare i Råd & Rön har dock behandlats utan alltför
övergripande omyndigförklaring, men ett talade undantag – om batteridrivna skaftdammsugare – kan lyftas fram: ”Den bör inte förvaras utomhus eller i fuktig miljö och ska inte användas till att suga upp vatten, annan vätska eller brandfarliga ämnen. Inte heller pyrande rester i
askkoppar!” 82
Själva testerna kompletteras vanligen med en eller flera artiklar om ämnet. Och inte sällan,
fram till övergången, är någon från Konsumentverket intervjuad. De framstår som experter
och bidrar med sin auktoritet till en förtroendeingivande text. De intervjuade har vanligen
något att klaga på – det tillhör, som sagt, genren att ha ett kritiskt förhållningssätt. Om man

82 Gudrun Hjelte, ”Bättre än sopborste”, Råd & Rön nr 9/87, s. 8–9.
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väljer att se det som ett slags nyhetsjournalistik ligger det också i linje med dess rådande
diskurs – att se saker ur ett negativt perspektiv. 83
”De verkar sakna en helhetssyn på produkterna. Tänker man verkligen ur ett användarperspektiv när man utvecklar dammsugarna? Det verkar nästan slumpmässigt vilka egenskaper
man har satsat på att förbättra, säger Anders Odell, provningsansvarig på Konsumentverket.” 84
Tron på teknikens möjligheter kan ses i Margit Bodings, Konsumentverket, konstaterande:
”Ytterkåporna lägger man ner utvecklingsarbete på men någon verklig produktutveckling
tycks inte finnas. [---] I dag när man sänder upp satelliter borde det vara möjligt att göra lätta,
små tysta och effektiva dammsugare.” 85

Märkesmystik
Redan 1958, när tidskriften Råd & Rön startade sin verksamhet, fanns 71 dammsugarmodeller
på marknaden. 86 Och det är knappast färre i dag. Frågan skulle kunna utvecklas till hur många
unika modeller som finns – och då tänker jag på modeller som inte är nästan snarlika andra.
Att hitta vägen genom djungeln underlättas inte av att många företag har samma ägare – och
komponenter. Den i Sverige marknadsledande Electrolux har i sitt stall också varumärkena
Volta, Hugin och AEG. 87 Varje varumärke har sedan ett antal olika modeller, varav en del är
nästintill omöjliga att skilja på för den oinvigde. I Råd & Rön skrev man 2001 att det ”finns
en ovilja bland tillverkarna att uppge vilka varianter det finns på en modell, trots att det oftast
finns sådana på de kända märkena, ibland till betydligt lägre priser.” Och – vad man får kalla
– ett önsketänkande från tidskriftens sida är att detta ”borde tillverkarna vara bättre på att upplysa om.” Det som skiljer modellerna åt kan vara filtertyp, teleskoprör, munstycken, färger
bland annat, skrev man. 88 Några år tidigare gav man Volta Gemini som exempel. Den maskinen fanns i fyra olika varianter, med – vad man menade – ”marginella” skillnader. ”I grunden
är det samma maskin. Dammsugare säljs i olika ’prissegment’. Det brukar vara tillverkarnas
förklaring till prisskillnaderna.” 89
De många modellerna har – som nämnts ovan – givit upphov till ett oräkneligt antal olika
dammsugarpåsar. Och det är ett ämne som återkommer på tidskriftens sidor.
1973 skrev man att ”bristen på standardisering [av påsar] ställer till stora besvär för konsumenten” och att utbudet av påsar hela tiden verkar öka. ”Några ansträngningar från fabrikanternas sida till standardisering har inte heller noterats. Tvärtom finns det tydliga tecken på
att man bemödat sig att utveckla påsar vars like konkurrenterna aldrig skådat”, fastslår man
sedan. Förutom svårigheten att få tag på påsarna kostade specialvarianterna upp till tio gånger
mer än ett slags enklare standardpåsar som fanns på marknaden, menade man.
Att tiderna förändras – om än alltid inte till det enklare – ser man i följande: ”Butikerna
kan naturligtvis inte ha 10–15 olika påstyper i sitt sortiment.” 90 36 år senare är ju läget sådant
att det knappast bara är 10–15 sorter i en medelstor livsmedelsaffär – och ändå kan det vara
svårt att hitta rätt sort.

83 Se exempelvis Lundgren, Kristina, Ney, Birgitta & Thurén ,Torsten, Nyheter – att läsa tidningstext,
Ordfront, Stockholm, 1999, s.45–46.
84 Jonas Kanje, ”Svårare att styra än en punkterad bil”, Råd & Rön nr 5/99, s. 9.
85 Elisabet Tjernlund, ”Billig dammsugare suger lika bra som ny”, Råd & Rön nr 10/83, s. 4–7.
86 Sven Thiberg, s. 30.
87 Peter Du Rietz, ”Nya vindar på en mättad marknad” i Dammsugare – städning och Electrolux, Peter Du
Rietz (red.), Tekniska museet, Stockholm, 2002, s. 134.
88 Gunilla Arvén, ”Dyrast är bäst”, Råd & Rön nr 5/01, s. 17–18.
89 Monica Lagergren och Gudrun Hjelte, ”Stort sug efter bättre städhjälp”, Råd & Rön nr 9/97, s. 12.
90 ”Figursydd dammpåse tio gånger dyrare!”, Råd & Rön nr 7/73, s. 32.
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Problemet med att hitta rätt påsar kan dock numera lättare låta sig lösas – med hjälp av Internet. Ett flertal butiker i Sverige står till tjänst med allehanda påsar och andra tillbehör och
reservdelar, som filter, olika slags munstycken och dammsugarrrör. 91
Även den stora aktören inom dammsugarsfären, Electrolux, har gett sig in på tillbehörsmarknaden på Internet. Företaget tillverkar genom varumärket Menalux bland annat påsar
också till andra maskiner än de som finns i den egna koncernen. 92
Med tiden och utvecklingen har tidskriftens intresse för det breda utbudet av dammsugarpåsar minskat.

Avslutning
Varför händer så lite med dammsugaren – trots klagomål från Konsumentverket? Den externe
krönikören Göran Jönsson lyfter fram en intressant tanke:
Varför nöjer vi konsumenter oss med produkter som i andra sammanhang skulle klassas
som sekunda? Tänk er att en ny Volvo i ett test fick nöja sig med omdömet ”bra” eller för
den delen att ”det går bra att prata i vanlig samtalston under färd”. Tanken svindlar. Kan
det vara så enkelt att det är vi män som av tradition både är konstruktörer och köpare medan det är kvinnor som är brukare? Kvinnor som är vana vid att vara ”tacksamma” och
nöjda med vad dom ”får”. Det må sen vara löner, arbetsförhållanden eller dammsugare. 93

Det går knappast att bortse från könsapekten. Trots många års strävan efter samarbete med
dammsugartillverkarna, är man inte framme vid den optimala produkten. Förvisso har utvecklingen varit stor – dammupptagningsförmågan har blivit bättre, inte minst med tillkomsten av filter och nya slags påsar. Bullret finns dock kvar, och hanterbarheten får en hel del
anmärkningar i testtabellerna.
Att begreppet effekt återkommer i testerna gång efter gång, har förstås att göra med att reklamen fokuserar på just detta ganska luddiga begrepp. Vi ser inga annonser i Råd & Rön, vi
får i stället ta del av tidskriftens möte med marknadsföringen. Eftersom ”effekt” är något som
kan påverka vår uppfattning om prestanda ses det som väsentligt.
Och även om mycket talar för att dammsugaren som ett slags kvinnoprodukt är missgynnad utvecklingsmässigt, kan man inte bortse från reklamens påverkan. Något som är så abstrakt som decibeltal i en produktbeskrivning kan lätt överskuggas av vaga uttalanden om
effekt, gärna likställt med prestanda. Inte minst eftersom man ofta varken ges tillfälle att testa
maskinen på något sätt innan köp, varken vad gäller ljud eller dammupptagningsförmåga.
Ju fler modeller på marknaden, desto större betydelse ger tillverkarna designen. Men det
ligger utanför Råd & Röns intresseområde. När exempelvis Electrolux utvecklat en genomskinlig (påslös)dammsugare, som testades 2001, kunde man se den speciella designen på bild
i testet, men det var inget som nämndes. Estetiska aspekter ges således inget utrymme. 94
Nyttighet går före design. Även om tidskriften har öppnat sidorna något för lyxbetonade
artiklar under senare år, har dammsugarna inte synts i någon sådan kontext. 95
Vill man studera konsumtionens utveckling under det senaste halvseklet bidrar Råd & Rön
med väsentliga delar. Utgiven av statliga myndigheter och därigenom i mångt och mycket
styrd av rådande direktiv blir tidskriften en spegel av den påbjudna synen på konsumtion, och
förhållandet till den. Samtidigt har förutsättningarna för konsumtion förändrats oerhört
91
92
93
94
95

Exempelvis http://www.dammsugarpasar.nu och http://www.mrdustbag.se.
http://www.menalux.nu.
Göran Jönsson, ”Fan tro’t …”, Råd & Rön nr 8/03, s. 23.
Gunilla Arvén, ”Dyrast är bäst”, Råd & Rön nr 5/01, s. 17–21.
Se exempel: Maria Nöjd, ”Lyxiga skåp för rymliga kök”, Råd & Rön nr 6/02, s. 34–36. Detta kylskåpstest
var dock från Danmark, och inte utfört på uppdrag av Råd & Rön.
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mycket under dessa år: mängder av nya varor, mer pengar att disponera och samtidigt lägre
priser. I tidskriften möts de: tanken om den restriktiva konsumtionen och verkligheten med en
alltmer accelererande konsumtion.
I denna text har dammsugaren fått fungera som exempel på hur tidningens förhållningssätt
har förändrats genom åren. Dammsugaren är ju en vara som har stor betydelse i våra hem.
Under många år har apparaterna framförallt synts genom testerna. Andra år, när testerna varit
färre, har fokus istället legat på hur de säljs och svåråtkomliga tillbehör, det vill säga dammsugarpåsar. Genom tester och artiklar har man också kunnat se hur städningen har kommit att
spela olika roll i hemmet – från en professionaliserad hemmafrusyssla till något som skall
hinnas med trots många timmars förvärvsarbete utanför hemmet. Råd & Rön, som i början,
var en tidskrift som riktade sig till kvinnan i hemmet har med tiden kommit att bli en tidskrift
för den konsumerande medborgaren, intresserad av att göra det bästa köpet.

Källor
Intervjuer
Intervju med Carina Lundgren, 081104.
Internet
http://www.dammsugarpasar.nu
http://www.energimyndigheten.se/sv/Om-oss/Var-verksamhet/Tester-ska-ge-battre-produkter/
090415, utskrift i författarens ägo.
http://www.international-testing.org
http://www.menalux.nu
http://www.mrdustbag.se
http://www.radron.se
http://www.smartson.se
http://www.smartson.se/test/fritid/test-av-tio-dammsugare-2008.htm 090505, utskrift i
författarens ägo.
http://www.sverigeskonsumenter.se
http://testklubben.smartson.se/blogs/nilfisk_extreme_x300_under_luppen/default.aspx
090506, utskrift i författarens ägo.
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Kvalitet och genus – En komparativ studie av tre
kulturområden: litteratur, teater och museum
Linnéa Lindsköld
Institutionen biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan,
Högskolan i Borås
Linnea.lindskold@hb.se
Genusperspektiv har varit frånvarande i den kulturpolitiska forskningen, föreliggande paper vill ändra på detta genom att samla texter om svensk kulturpolitik
och genus inom tre olika kulturområden: litteratur, teater och museum. Den teoretiska ramen tar sin utgångspunkt i en problematisering av den estetik som utvecklades av framför allt Immanuel Kant i slutet av 1700-talet. Kant utvecklade tanken
att konst bör uppfattas som skild från samhället och bedömd på egna grunder med
ett eget värde. FD Kristina Fjelkestam kritiserar Kants estetikdiskurs ur ett genusperspektiv, det hon vill visa är att estetiska begrepp, och värderingar om vad som
är god eller kvalitativ konst, inte är oskyldiga eller apolitiska utan är med och
formar politiken och vice versa. Syftet med papret är att genom en komparativ
studie visa exempel på hur ett genusperspektiv har använts samt vad som är
gemensamt och vad som skiljer sig åt i genusarbetet mellan de olika områdena
relaterat till hur kvalitet diskuteras. I litteraturexemplet studeras recensioner av
Maja Lundgrens Myggor och tigrar (2007) och Lars Noréns En dramatikers dagbok (2008). I exemplet om teater så redogörs bland annat för SOU 2006:42 Plats
på scen och det sista exemplet om museum så utgår från Ds 2003:61 Genus på
museer. Resultaten visar bland annat att konst som handlar om män upplevs som
allmängiltig, medan konst som handlar om kvinnor upplevs som specifik och därför sämre. Det finns en klar bild inom kulturområdena om vad kvalitet och konst
är eller bör vara som sedan krockar med så kallade ”perspektiv” som jämställdhet,
på så sätt positioneras kvalitet och jämställdhet mot varandra. De skillnader mellan kulturområdena som funnits beror till viss del på utgångspositionerna för de
texter som studerats, men det går att urskilja att kroppen (rätten till personlig integritet) är i fokus i teaterexemplet tillsammans med organisatoriska frågor. På
museet är det forskning och vidareutbildning som prioriteras för att öka jämställdhet. Inom litteraturen, som inte är platsbunden som de övriga exemplen, så är det
upplevelsen av texten som är i fokus, det vill säga att det upplevs som att män
skriver mer kvalitativt och än kvinnor, även om de skriver på samma sätt. Avslutningsvis noteras att det finns ett intresse för frågor om genus och kulturpolitik,
men det saknas ordentliga teoretiska forskningsarbeten.
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Inledning
Kvalitet är ett nyckelord i kultursfären och kulturpolitiken som ofta används odefinierat. Ordet kvalitet ligger till grund för bedömningen om ett konstverk har lyckats eller ej och om ett
verk bedöms ha god kvalitet ökar chansen till uppmärksamhet från media och publik samt
ekonomiska bidrag från staten eller andra aktörer. Men vem har tolkningsföreträde att
bestämma vad som är kvalitativ konst och vad som är bra nog att spara eller betala för? Att
ordet kvalitet kommer med underliggande problematik har uppmärksammats av bland andra
den senaste Kulturutredningen (SOU 2009:16) som föreslår att ordet tas bort från de kulturpolitiska målen, vilket har upprört flera kulturdebattörer (Se exempelvis Karlsson 2009-02-16
och Oscarsson med flera 2009-05-18). Detta trots att kvalitetsmålet inte var med i de första
kulturpolitiska målen 1974 (prop. 1974:28) utan tillkom först 1996. (prop. 1996/97:3) Vare
sig kvalitet omnämns i de kulturpolitiska målen eller inte så är det oftast en förutsättning för
att få statliga bidrag till konst eller kulturverksamhet.
Tanken att konst bör uppfattas som skild från samhället och bedömd på egna grunder med
ett eget värde utvecklades av bland andra filosoferna Immanuel Kant och Edmund Burke i
slutet av 1700-talet. Immanuel Kant framställer sin lära om estetik i Kritik av omdömeskraften
(publicerad första gången 1790) där han redogör för figurer som det sköna och det sublima,
där den förstnämnda präglas av harmoni och form medan den andra figuren präglas av måttlöshet och formlöshet. Särskilt tanken om det sublima har varit av stor betydelse för den
moderna estetiken och Immanuel Kants tankar om estetik utgör grunden för ”det moderna
begreppet om den fria konsten, om smaken och det estetiska som en särskild autonom del av
den mänskliga erfarenheten”. (Wallenstein, s. 10-13) Att konsten inte är oberoende av samhället och att ”smak” inte är en objektiv företeelse utan istället kan formas av vilket sammanhang individen befinner sig i har dock ifrågasatts av flertalet forskare, bland annat av sociologen Pierre Bourdieu vars terminologi med begrepp som ’fält’ och ’kulturell kompetens’
har blivit allmängods. (Exempelvis Bourdieu 2000.) Även feministiska och post-koloniala
forskare har ifrågasatt att estetik är oberoende av samhällets normer, istället menar de att vad
som räknats som stor konst de senaste 250 åren har skapats av västerländska män i motsats till
konst av kvinnor och ”primitiva rasers hantverk”. (se exempelvis Battersby 1990)
Kristina Fjelkestam, FD i litteraturvetenskap vid Södertörns högskola problematiserar
Burke och Kants estetikdiskurs ur ett genusperspektiv i ett pågående projekt 1 . Hon menar att
diskussioner om estetik inte var autonoma från samhället utan spelade en stor roll i bestämmandet av den nya medborgaren som skulle ingå i nationalstaten. Det sublima är enligt
Fjelkestam den ”plats där estetik blir politik” (2008, s. 78) Förmågan att förstå det sublima är
nämligen enligt Kant förbehållet mannen, till skillnad från det sköna som kvinnor kan ta till
sig. Samtidigt är förmågan att uppfatta det sublima också en viktig karakteristik för den nya
medborgaren i 1800-talets byggande av nationalstaten. Kvinnor diskvalificeras alltså från
tankebilden om medborgarskapet redan i samma ögonblick som det formuleras. (s. 82). Det
Fjelkestam vill visa är att estetiska begrepp som det sublima och värderingar om vad som är
god eller kvalitativ konst inte är oskyldiga eller apolitiska, utan tvärtom i högsta grad finns
med och formar politiken och vice versa.
Konst och kultur är inte krafter fristående från samhället och därmed heller inte fria från
inneboende förtryck. Variabler såsom kön, klass och etnicitet spelar alla roll även för konsten
och kulturen, vilket erkänns i varierande grad av utövare, forskare och publik. Kants tankar
om estetik är fortfarande levande idag, frågan är hur mycket av Kants och hans samtids syn på
manligt och kvinnligt som finns kvar?
1

Projektet kommer att resultera i en bok med den preliminära titeln Det sublimas politik.
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I den kulturpolitiska forskningen har analytiska kategorier såsom kön varit frånvarande.
Heidi Stavrum lyfter i en artikel i Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift fram påståendet att kulturen
beskrivs som ett fält präglat av nyskapande och som ifrågasätter etablerade normer och sanningar. Detta motbevisas enligt Stavrum av statistik som visar att det finns en väldigt tydlig
könssegregation inom kulturen. Stavrum frågar sig om konst och kultur istället för att
ifrågasätta stereotyper om kön specifika för västvärlden istället befäster dem. (Stavrum, 2007,
s.10f) (Redan här vill jag förtydliga att bara för att könsfördelningen inom ett område är jämnt
så betyder detta dock inte att stereotypa könsskillnader inte produceras och reproduceras i
området, något jag återkommer till senare.) Christine Battersby, professor vid University of
Warwick, menar exempelvis att olika delar av konsten historiskt sett har ”genusfierats” in i
kvinnligt eller manligt. Till exempel ansågs romanen under slutet av 1800-talet vara en
kvinnlig genre och inte riktig konst. (Battersby, 1990, s. 40.)
Hänvisningarna till kvalitet och kulturens autonomi som stående över diskriminerande
faktorer såsom kön, etnicitet, sexualitet, klass och ålder kan bidra till att ojämställdheten inte
märks eller ses som ett problem på samma sätt som på andra områden i samhället. Kulturen är
relativt förskonad från granskning i jämförelse med till exempel politiken i Sverige, där könsfördelningen bland statsråd ofta diskuteras. Fast helt förskonad är inte rätt, under 2000-talet
har det publicerats en del tillståndsrapporter om könsfördelningen vid kulturinstitutioner och
statliga utredningar om hur institutioner kan arbeta för att nå jämställdhet, både från statligt
håll och på initiativ av organisationerna själva. Detta har bland annat uppmärksammats av
tidigare kulturminister Leif Pagrotsky som sade: ”Som nybliven kulturminister blev jag
förvånad över att scenkonstområdet låg så långt efter när det gäller jämställdhet och har en
sådan övervikt av manliga chefer. Kulturen har för mig alltid varit en plats för nyskapande
och föregångstänkande.” (SOU 2006:42, s. 15) Detta citat är ett exempel på där bilden av
kulturen som nyskapande krockar med kulturarbetares reella situation. Politikers genusmedvetenhet i relation till kultursfären är dock en relativ ny företeelse: FD Anders Frenander
noterar i sin genomgång av diskussionen om svensk kulturpolitik under 1900-talet att genus
eller könsfrågor inte nämns i en enda text, vare sig i officiella dokument eller enskilda debattinlägg, att jämföras med ett mångfaldsperspektiv som i alla fall har artikulerats. (Frenander,
2005, s. 216) Utelämnandet av ett genusperspektiv ger intrycket av att kulturpolitiken är
könsneutral, samtidigt som den faktiskt innehåller en normerande syn på manligt och
kvinnligt i relation till konst.
Kulturpolitiken tenderar att vara könsblind, det samma verkar gälla för den kulturpolitiska
forskningen. Detta menar bland andra forskaren Heidi Stavrum, hennes poäng är att den kulturpolitiska forskningen har varit för ”hemmablind” och inte ifrågasatt kulturpolitiken, bland
annat med avseende på genusfrågor. (2007, s. 13) Kritiken liknar den som professor Jens
Engberg framför i en polemisk artikel om den kulturpolitiska forskningens felfokus. Han
menar att allt för mycket kulturpolitisk forskning görs om förvaltning eller estetik, på bekostnad av den politiska kulturpolitiska forskningen som ägnar sig åt ”blotlæggelsen og analysen
af motiver”, det vill säga en mer kritiskt inriktad forskning. (Engberg, 2004, s. 28) Professor
Eva Hemmungs Wirtén har också ifrågasatt den kulturpolitiska forskningens felfokus i en
artikel om kulturpolitikens förhållande till minoriteter.2 Där varnar hon forskare för att endast
legitimera kulturpolitiken och menar att ett kritiskt förhållningssätt där man studerar aspekter
såsom etnisk minoritet och genus är relevant. Hemmungs Wirtén menar att det alltid finns ett
behov av att tänka om och omformulera kulturpolitiken, både för dem som implementerar den
och dem som forskar om den. (1999 s. 69ff.) Det dessa tre nordiska forskare har gemensamt
2

Här ska nämnas att det har gjorts forskning om etnicitet, mångfald och kulturpolitik, främst Helene
Egelands avhandling Det ekte, det gode og det coole (2007) om Södra teatern och mångfaldsdiskursen men
även exempelvis kapitel 8 i Tobias Hardings avhandling Nationalising Culture (2007)
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är alltså en åsikt att den kulturpolitiska forskningen har varit för lite självkritisk och för mycket accepterande av den rådande ordningen.
I detta paper vill jag lyfta fram exempel på texter som ifrågasätter den rådande ordningen i
kulturpolitiken med avseende på relationen mellan kön, konst och kvalitet. Detta ska jag göra
genom en komparativ studie av dokument om genus inom tre olika kulturområden: litteratur,
teater och museum. Syftet är att visa exempel på hur genusperspektiv använts i texter om
konst- och kulturpolitik, samt vad som är gemensamt och vad som skiljer sig åt i genusarbetet
mellan de olika områdena relaterat till hur kvalitet diskuteras. Undersökningen befinner sig i
ett explorativt stadium och det empiriska urvalet är på intet sätt uttömmande. Detta paper ska
ses som ett bidrag till en grund för en kulturpolitisk forskning med genusperspektiv: Jag vill
visa på vad som har gjorts för att kunna se vad som behöver göras.
Jag menar att det är intressant att inte bara studera åsikter om kulturpolitik och genus från
politikers håll och texter skrivna på uppmaning från regeringen utan det är också intressant ur
ett kulturpolitiskt forskningsperspektiv att studera vad kulturarbetare, forskare och kulturarbetares intresseorganisationer säger om relationen mellan konst och kön. Det är till exempel
troligt att anta att en litteraturkritikers åsikt om ett författarskap eller ett verk inte skiljer sig så
stort från en person som har i uppgift att bedöma om statliga stöd eller bidrag till sagda verk.
Sverige är ett litet land och det är ofta samma människor som rör sig i dessa grupper. Med
anledning av detta så är det alltså viktigt för den kulturpolitiska forskningen att studera vilka
som ges tolkningsföreträde att bestämma vad konst och kultur är och bör vara samt på vilket
sätt detta görs.
Materialet består av offentliga utredningar, akademiska texter och recensioner som alla har
gemensamt att de problematiserar relationen mellan genus och konst.. De tre kulturområdena
som utgör mina exempel är valda för att representera bredden i kultursfären, jag utger mig
inte för att på något sätt redogöra för alla dokument som berör genus och konst, tvärtom kan
några särskilt stora avgränsningar lyftas fram direkt: Jag har ett svenskt och statligt perspektiv
där det är institutionsteatrar och centralt styrda museer som menas såvida inget annat anges. I
litteraturavsnittet använder jag en artikel från 1970-talet, i övrigt är de andra texterna skrivna
under 2000-talet. Papret är disponerat så att jag efter denna inledning ägnar ett stycke åt att
resonera kring hur begreppen kön och genus används i mitt material, därefter skriver jag om
mina tre exempel: Litteraturavsnittet utgår från Pil Dahlerups klassiska artikel ”Omedvetna
attityder hos en recensent” från år 1972 (Arping och Nordenstam 2005), teateravsnittet utgår
ifrån SOU 2006: 42 Plats på scen och museiavsnittet utgår ifrån Ds 2003:61 Genus på
museer. Litteratur, teater och museer är, trots att de sorteras in under kulturpolitiken, sinsemellan olika institutioner med en egen historia och egna ämnen på universitetet som speglar
dem. I ämnen såsom teatervetenskap, litteraturvetenskap, musikvetenskap, historia, antropologi, etnologi och museologi har genusperspektivet redan beforskats i relation till ovannämnda kulturområden, därför försöker jag här att ha ett kulturpolitiskt perspektiv. Papret
syftar till att ta ett första steg mot att sammanfatta och synliggöra studier som problematiserar
genus och kultur/konst samt att upprätta en plats för denna typ av studier som en viktig del i
den kulturpolitiska forskningen.

Kön/Genus
Begreppet genus syftar, enkelt uttryckt, till att problematisera relationen mellan män och
kvinnor. De egenskaper vi benämner manliga och kvinnliga är inte av naturen givna utan skapas socialt. Detta grundläggande antagande kan sedan problematiseras i det oändliga bland
annat med uppdelningen av kön och genus, där kön hänvisar till det biologiska könet medan
genus är det sociala könet, enkelt uttryckt. (Aronson 2005, s. 24f). För en längre genomgång
av användandet av kön/genusperspektiv i svensk forskning se exempelvis s. 24-33 i Aronsson
2005. Jag ska också säga några ord om genussystemet, ett teoretiskt verktyg som flera av tex-
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terna i mitt material använder sig av. Yvonne Hirdman lanserade begreppet genussystemet
1988, vilket sedan användes när det var dags att utforma en svensk jämställdhetspolitik. Genussystemet är baserat på två logiker: 1. Dikotomin – isärhållandet av manligt och kvinnligt.
2. Hierarkin – mannen är norm och kvinnan förhåller sig alltid till mannen. (Hirdman, 2004, s.
117.) Att det är en så stor del av, ja nästan synonymt med, svensk jämställdhetspolitik är viktigt att anmärka på. (SOU 2006:42, s. 54) En problematisering av Hirdmans genussystem,
med tanke på dess dominans i svensk jämställdhetspolitik, hade här varit intressant, men jag
nöjer mig med att konstatera att dikotomin mellan manligt och kvinnligt förefaller förrädiskt
statisk. ”Kvinnan” som analytisk kategori har av de flesta genusforskare idag dömts som otillräcklig. ”Hon” finns helt enkelt inte, utan det finns så mycket mer som påverkar oss, exempelvis kategorier såsom klass, etnicitet, sexualitet, ålder och religion och det är omöjligt att
urskilja en kategori som viktigare än någon annan. (Butler, 2005, s. 40) Där har uttrycket genus och genusvetenskap istället för kvinnovetenskap hjälpt till att förskjuta fokus från Kvinnan med stort K till alla människor oavsett vilken könstillhörighet de uppger sig ha eller
bedöms ha. Även intersektionell analys, det vill säga när forskaren tar hänsyn till det som
nämndes ovan, att det inte går att skilja olika sorters förtryck åt, har förändrat genusvetenskapen.

Exempel 1- Bedömning av litteratur
Litteratur är inte en statlig institution på samma sätt som scenkonsten och museerna 3 , den statliga litteraturpolitiken går främst ut på att bevilja stöd för att främja kvalitet och mångsidighet
i bokutgivningen (Statens Kulturråd 2009). Det handlar med andra ord om att bedöma litteratur. Att räkna könsfördelning på författare är inte heller självklart men för att bara ta ett exempel så var det år 2006 191 författare 4 som fick garanterad författarpenning av staten. (Wilhelmson, 2006) Av dessa var 123 män och 68 kvinnor, en klar mansdominans med andra ord.
Litteraturvetenskapen och litteratursociologin har länge utforskat frågor om litteraturkritik
och bedömning av litteratur Pierre Bourdieu som nämndes tidigare är bara en av många forskare som har bidragit till en djupare teoretisering av ”litteraturens värde(n)”. Flera forskare
har också studerat litteraturkritik, bland annat ur ett genusperspektiv. Att män och kvinnor
bedöms olika är ett grundantagande i genusteorin och när det gäller bedömning och litteratur
så finns det en klassisk artikel av Pil Dahlerup från 1972 som visar hur diametralt olika en
kritiker kan bedöma en text beroende på om den är skriven av en man eller kvinna. Artikeln
återger en kritikers två positiva recensioner av två diktverk av samma författare. Vid första
recensionstillfället tror kritikern att författaren är man, vid det andra så vet han att författaren
är en kvinna. Dahlerup visar hur kritikerns beskrivning av författaren i de båda fallen genomgår en radikal förändring. Dahlerup går igenom vad för sorts ord som recensenten använder,
när poeten är en kvinna används genomgående förminskande och bagatelliserande ord som
’liten’ medan den (förmodat) manliga poeten får desto mer upplyftande ord om sig och
beskrivs som ’lysande’. Dahlerup noterar att det är ett språkligt mönster som styr recensenten
och som undermedvetet nedvärderar kvinnor. (2005, s. 23f) De recensioner Dahlerup refererar
till är från mitten av 1950-talet och en ökad medvetenhet om hur (manliga) recensenter
bemöter kvinnliga författare torde vara aktualiserad, med jämna mellanrum drar dock debatten igång igen. Jag vill visa hur detta språkliga mönster kan aktualiseras i recensioner femtio
år efter att Dahlerups exempel publicerades. År 2007 recenserade en skribent Maja Lundgrens
roman Myggor och tigrar, åtta månader senare recenserade samme skribent Lars Noréns En
dramatikers dagbok. Det dessa böcker har gemensamt är att de namnger ett flertal kända kul3
4

Självklart undantaget folkbiblioteken som inte är föremål för studier i detta paper.
I denna benämning ingår även översättare, tecknare och fotografer.
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turpersonligheter i Sverige och omskriver dessa på ett inte alltid smickrande sätt. Meningen är
inte att lyfta fram eller resonera kring böckernas faktiska innehåll, inte heller att raljera över
recensentens sätt att skriva utan jag ska istället genom att återge delar av recensionerna visa
hur recensenten valt att kommentera de båda författarnas val att namnge människor. Vad
gäller Maja Lundgren så skriver skribenten:
Den springande punkten är här namngivandet av ’fienderna’, de lömska kulturmännen
som spelat och spelar med Maja Lundgren. Det rör sig inte om några rikskändisar, men
journalister och författare med plats i offentligheten, kända i kulturvärlden. Att de namnges med för- och efternamn, beskrivs närgånget och tillskrivs allehanda sjaskigheter på
erotikens och maktens domäner har givit ”Myggor och tigrar” ett kittlande förhandsrykte;
det kommer säkert att bidra till bokens försäljningssiffror. Men namngivandet - något av
ett svenskt litterärt mode sedan Carina Rydbergs ’Den högsta kasten’ är viktigt för Maja
Lundgren av ett annat skäl: det gör boken till en revansch för upplevda kränkningar.
(Malmberg, 2007-08-07)

Vidare konstateras det att namngivandet ger romanen ”en obehaglig grundton av illvilja”.
(Ibid.) I Lars Noréns fall så låter det istället såhär om förhandsryktena om namngivanden och
avslöjanden om kulturpersonligheter:
Och sådant finns där, men allt detta är mest drastiskt och rolig (sic!)- och i många fall
både träffande och riktigt- och inte verkligt chockerande. Avrättningarna, de småskuret
illvilliga eller de tunga och tänkvärda, är inte värre än de tusentals samtal som dagligen
förs på krogen, i sovrummet, på telefon eller på gatan mellan deltagarna i det svenska
kulturlivet. Vad Norén (och hans förlag) har gjort är att publicera elakheterna i bokform,
och det gör naturligtvis skillnad, men jag kan inte se annat än att man på så vis vidgar
möjligheterna till frispråkighet och sanning i vårt ängsliga och konforma svenska 2000tal. (Malmberg, 2008-04-25)

Sammanfattningsvis så anser recensenten alltså att namngivningen i Maja Lundgrens fall är
ett resultat av hämndlystnad samt en vilja att sälja mer exemplar av boken. Namngivandet i
Lars Noréns roman är däremot både drastiskt och roligt, dessutom sant och i varje fall inte
chockerande. Resultatet av detta namngivande blir inte den grundton av illvilja som finns i
Myggor och tigrar utan istället en vidgning av ”möjligheterna till frispråkighet och sanning i
vårt ängsliga och konforma svenska 2000-tal”. Läsningen av dessa recensioner ger att
Lundgren drivs av en personlig vilja att få hämnas samt att få uppmärksamhet för sin bok,
medan Norén, som får dela ansvaret med sitt förlag, istället bedriver samhällskritik. Vi kan se
likheter med uppfattningen om att det män gör tolkas som allmängiltigt medan det kvinnor
gör är personligt. Andra faktorer än kön som kan spela in för recensentens bedömning kan
vara ålder och placering i fältet, Norén är äldre och en av Sveriges mest kända dramatiker
medan Lundgren är yngre och har bara gett ut en roman innan. I recensentens resonemang går
det också att dra trådar tillbaka till Immanuel Kant och Edmund Burkes uppfattningar om
manligt, kvinnligt och estetik. Norén och Lundgren använder samma litterära grepp men
bedöms helt olika, Noréns namngivande leder till en nästan nobel upphöjdhet, medan
Lundgren blott är vedervärdig och småaktig. Detta liknar Fjelkestams redogörande av Edmund Burkes liknande mellan en sorts perverterad sublimitet (”ond” sublimitet) och politiskt
utmanande kvinnor som beskrivs som äckliga, okontrollerade och farliga. (Fjelkestam, s. 80)
Slutresultatet blir att vissa litterära grepp inte kan användas av kvinnor.
Vad är då syftet med att lyfta fram ett sådant här exempel? Syftet är, återigen, inte att utpeka en speciell recensent eller två speciella recensioner utan att peka på att det kan finnas
underliggande strukturer som påverkar vår syn på manligt och kvinnligt även när det gäller
konst. Det går att utveckla resonemanget, om en recensent kan bedöma litteratur på detta sätt
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så finns det inget som förhindrar att stipendiefördelare, akademiledamöter och förlagsredaktörer också bedömer litteratur på liknande, undermedvetna, vis. Jag menar att det bara är genom att lyfta fram och visa på sådana omedvetna attityder om relationen mellan kvalitet och
genus, i Pil Dahlerups anda, som det går att förändra dem.

Exempel 2 – Teater
Genusperspektiv är ingen nyhet i teatervetenskapen, där flertalet forskare har fördjupat sig i
hur genus (re)produceras på och av scen. Ett svenskt exempel är Tiina Rosenberg som skrivit
om queerteori och teater (Rosenberg 2000). Inom kulturpolitiken har dock inte relationen
mellan genus och teater varit lika utforskad, vilket ledde till SOU 2006:42 Plats på scen med
Birgitta Englin (nuvarande vd för Riksteatern) som ordförande. Utredningen undersökte
förutsättningar för jämställdhetsarbetet inom scenkonsten5 , främst ur ett organisationsperspektiv. Utredningen hade som huvuduppgift att lämna förslag till hur ett genusperspektiv kan
inlemmas i scenkonstområdet. (Ibid. s. 15) Det är alltså ett konstruktivt förändringsarbete som
eftersträvas och kommittén använder Hirdmans genussystem som teoretiskt grund, detta
märks bland annat i följande mening: ”Idag är mäns erfarenheter normen inom stora delar av
scenkonsten, medan kvinnors erfarenheter är undantaget. Manliga perspektiv och mäns
konstnärliga verk ses som allmänmänskliga, medan kvinnors perspektiv och verk ofta får representera ”endast kvinnor” och ges sämre status just därför.” (Ibid. s. 25) Här uttrycks både
dikotomin och hierarkin mellan män och kvinnor. Kommittén konstaterar vidare att ”[u]tifrån
dagens situation med faktisk ojämställdhet, kan konsten inte sägas vara fri, eftersom förutsättningarna för att skapa konst inte är lika goda för kvinnor som för män”. (Ibid. s. 25) Kommitténs åsikt är alltså att jämställdhet i scenkonsterna inte leder till mindre (val)frihet utan
snarare till att (konstens) frihet ökar genom att män och kvinnor inte behöver agera beroende
av vad som bedöms som manligt eller kvinnligt .
Kommittén konstaterar att jämställdhetsfrågor inte har varit kulturpolitiskt prioriterade.
Vidare förtydligar de att jämställdhetsarbete på scenkonstområdet handlar om deltagande och
lika rättigheter till resurser men även till kroppslig integritet. (Ibid. s. 15ff) Jämställdhetsarbete enligt kommittén fokuserar på organisationen och fördelning av makt och resurser, men
även hur skådespelarnas kroppar på teatern är i fokus, vilket inte alltid är utan komplikationer.
Utredningen menar att teatern är en sfär där kroppen, skådespelarens arbetsredskap, står i fokus. Dessutom arbetar människor på teatern väldigt nära varandra och berör frågor om sexualitet, känslor och kön/genus. Detta gör det svårare att definiera sexuella trakasserier och
trakasserier på grund av kön och kommittén menar sig ha kännedom om att trakasserier är ett
betydande problem på scenkonstområdet. (Ibid. 398f) Även eventuell uppmärksamhet i media
och osäkra anställningsvillkor kan påverka att människor inte vågar anmäla sexuella trakasserier eller trakasserier på grund av kön. (Ibid. s. 401)
Bland de uttryck för könsmaktsordningar som utredningen menar sig ha funnit så går det
att urskilja olika teman, jag har valt att lyfta ut några som särskilt fokuserar på kvalitet och
värdering:
•

5

Män har tillgång till större resurser, där kvinnor är i majoritet finns det också mindre
resurser. (Ibid. s. 89)

I scenkonst ingår, förutom teater, även musik och dans. Jag fokuserar dock på de delar som handlar om
teater för detta paper. Detta därför att det är den del av scenkonsten där jämställdhetsarbetet kommit längst.
(SOU 2006:42, s. 86)
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•

Könsmärkta uppgifter, så kallad intern könssegregering. Kvinnor tillåts vara regissörer
och konstnärliga ledare… när det gäller barn- och ungdomsteater. Män regisserar verk
av män, kvinnor regisserar verk av både män och kvinnor. Kommittén noterar att liknande resultat återfinns även i andra organisationer, konstnärliga organisationer utgör
alltså inget undantag. Dessutom tillmäts de områden i teatern som associeras med män
högre värde (Ibid. s. 93f)

•

Ovilja att ta ansvar. Det råder ej konsensus bland teateranställda om vad jämställdhetsoch genusperspektiv är och står för. Begreppen blandas och tolkas på olika sätt. Till exempel sätts ordet kvalitet ofta i motsats till jämställdhet eller mångfald av intervjuade
teaterchefer. (Ibid. s. 97f) Detta blir naturligtvis ett hinder för jämställdhetsarbetet som
dessa chefer enligt lag ska utföra.

•

Struktur eller individ. Det finns en svårighet i att arbeta med jämställdhetsfrågor eftersom personer inte alltid är medvetna om strukturella perspektiv. Istället finns en oro att
individuella män ska pekas ut som förtryckare eller att individuella kvinnor pekas ut
som offer, något som både män och kvinnor vänder sig emot. (Ibid. s. 99)

I utredningen publiceras även ett antal essäer skrivna av olika kulturarbetare/journalister/forskare på temat scenkonst och genus. Detta med syftet att bidra till att
stärka kunskapen om genusfrågor inom scenkonstområdet. (Ibid. s. 429) I en av dessa essäer
redogör Vanja Hermele för ett seminarium om relationen mellan kvalitet och genus. Vanja
Hermele är ett namn som ofta återkommer i svenska texter om scenkonst och genus, hon är
forskare i genusvetenskap och arbetar med frågor om genus på teatern, filmbranschen och
konsten. I essän jämför hon kvalitetsbegreppet och kulturen med kunskapsbegreppet och
vetenskapen, i kulturen och vetenskapen har det de senaste 250 åren varit en tydlig västerländsk och manligt norm och Hermele frågar sig hur detta har påverkat innebörden av begreppen kvalitet och kunskap: ”Så vad händer med ett begrepp som är vanligt förekommande,
traditionellt ansetts varandes neutralt och sällan definierat? (Ibid. s. 444) Ett svar på den retoriska frågan blir att kvalitet ställs i motsats till begrepp som jämställdhet och mångfald,
dessa senare begrepp rangordnas lägre än kvalitet som blir en osynlig norm. Hermele exemplifierar med att ett genusperspektiv ses som en politisk ideologi, vilket gör att exempelvis en
pjäs med en normerande och oproblematiserande syn på manligt och kvinnligt ses som värdefri och apolitisk. (Ibid. s. 447) Hermeles förslag till att komma bort från kvalitetens inneboende problematik är att uppmana kulturministern och andra tolkningsföreträdare att definiera begreppet kvalitet och reflektera över hur det används. (Ibid. s. 453)
Hermele har för teaterförbundet skrivit boken I väntan på vadå? Teaterförbundets guide
till jämställdhet i vilken hon har intervjuat olika konstnärliga ledare på teatrar om jämställdhet
och jämställdhetsarbete för att synliggöra tankar och strukturer som leder till icke jämställd
behandling av kvinnor och män. (Hermele 2007 s. 14) Hon fortsätter där med resonemanget
som presenterades ovan, att konstens självbild som radikal och samhällsförändrande står i
vägen för en jämställdhet i praktiken på teatern. Tillsammans med en syn präglad av l’art
pour l’art, dvs. konst för konstens egen skull gör det att konst kan uppfattas som en egen
kategori avskild från ”perspektiv” med prefix som genus, klass och etnicitet. (Ibid. s. 15f)
Som exempel på detta visar Hermele hur Kulturrådet i en skrivelse sätter konstens utveckling
och krav på jämställdhet i motsatsförhållande till varandra som om det fanns en naturlig
motsättning mellan dessa begrepp. (Ibid. s. 18f) Även relationen mellan det mänskliga och
allmängiltiga i motsats till det kvinnliga och specifika tas upp av Hermele samt det faktum att
”makthavarens” (alltså den som bestämmer om konstverket är bra eller inte) kön inte spelar
någon roll, även kvinnor tenderar att utgå från en manlig norm. Hermele menar att konstruk-
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tionen av orden kvalitet och manlighet är så anpassade till varandra att kvinnor utestängs från
kvalitetsbegreppet (Ibid. s. 38f), jämför med Fjelkestams diskussion om hur kvinnor utestängs
från medborgarbegreppet när begreppen manlighet och förmågan att uppfatta det sublima blir
synonyma.
Sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön som Plats på scen beskrev tas även
upp av Hermele, hon menar att det finns en motsägelsefull bild där teatern beskrivs som en
arbetsplats full av passion, kroppslighet och en glödande konstnärlig process. En sådan bild
försvårar förståelsen för vad som egentligen bör definieras som trakasserier. Ovälkomna inviter anses vara en del av arbetet och inte så farligt. (Ibid. s. 67ff) Sammantaget så visar materialet jag tagit del av att det inom teatern finns en mängd bilder eller myter av vad konst och
kvalitet är som sedan krockar med ”verkligheten” och får reella konsekvenser för de som arbetar på teatern.

Exempel 3 – Museer
I vetenskapliga ämnen som museologi, cultural studies, historia och etnologi har museet som
institution och den kunskapsproduktion som görs där studerats utifrån genus-, etnicitets- och
klassperspektiv. Ett exempel är Tony Bennett som har undersökt museers funktion ur ett historiskt perspektiv där museet bland annat ses som en uppfostrande institution. Bennett menar
bland annat att museer använts för att upprätthålla klass- etnicitets- och könsstrukturer. På
museer i Frankrike och Storbritannien under slutet av 1700- början av 1800-talet så reduceras
exempelvis kvinnornas roll i det offentliga och i det politiska livet. De får istället representera
det naturliga och hemmet. (Bennett, 1995, s. 28f.) Under 2000-talet väcks frågan om genusperspektiv på de svenska museerna i och med departementsserien Genus på museer (Ds
2003:61). I slutrapporten presenteras förslag till hur genusperspektivet ska få större genomslagskraft i museers verksamhet. Arbetsgruppen som bestod av både forskare och företrädare
för museum och arkiv har bland annat jobbat med direktiv som betonar sambandet mellan
museerna och forskarsamhället. (Ds 2003:61 s. 20f) Museer är en väldigt bred kategori som
kan behandla en rad upptänkliga ämnen varav själva institutionerna också kan ha olika
förhållningssätt och tankar om vad som är museets främsta uppgift. Dock måste de centrala
museerna 6 och de museer som får bidrag från Kulturrådet skildra flera perspektiv såsom kön,
klass, etnicitet, generation och funktionshinder.
Arbetsgruppen slår i rapporten fast att museer är normerande institutioner: det besökare ser
på ett museum upplever de vara sant och vetenskapligt korrekt. Ett genusperspektiv, eller
bristen av detsamma påverkar vilka föremål som bevaras och köps in samt det som framställs
och hur det framställs. Museerna har därmed ett stort ansvar. Till exempel får en oreflekterad
uppdelning av män och kvinnor i en utställning till följd att det framstår som om könsrollerna
är evigt fasta och naturliga. (Ibid. s. 29f) En okunskap och osäkerhet om vad ett genusperspektiv innebär visade sig finnas på museerna, samt en okunskap om hur det går att omvandla
genusteori till praktiskt genusarbete. (Ibid. s. 18) Arbetsgruppens resultat visar att kunskap är
en viktig förutsättning för ett ökat genusperspektiv i museivärlden. Det är inte självklart att
museitjänstemän har fått ta del av genusvetenskap i sin utbildning varpå vidareutbildning bör
erbjudas. En annan viktig förutsättning är att genusfrågor diskuteras på museerna bland annat
genom forskning. (Ibid. s. 63f) Här möts likheten mellan kvalitet och kunskap som Vanja
Hermele lyfter fram. Risken finns att en specialutställning med ett uttalat ”perspektiv” blir
sedd som ett appendix. Det vill säga att museet ”lägger till” en aspekt av historien (till exempel ett kvinnoperspektiv) till det mer riktiga och objektiva sättet att gestalta historien, till
6

Så kallade Centralmuseer eller centrala museer är statliga museer med uppdrag som att utveckla
verksamheten inom sina specialområden. I Sverige finns 23 centralmuseer (s. 26).
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skillnad från att exempelvis ett genusperspektiv integreras i museet permanenta utställning.
(Ibid. s. 34f)
Konstmuseer skiljer sig ur gruppen av museer eftersom det där handlar om att ställa ut artefakter som för det mesta varit menade att visas för publik, till skillnad från historiska museer
som visar upp vardagliga ting som arbetsredskap och dylikt. När det gäller konstmuseum och
jämställdhetsinitiativ så bör Guerrilla Girls nämnas. Det är en feministisk aktiviströrelse med
kvinnliga konstnärer från USA som sedan 1985 handgripligt har protesterat mot mansdominansen på konstmuseer. Med hjälp av humoristiska slagord såsom: ”Do women have to get
naked to get in to the Met museum? – Less than 3 % of the artists in the Modern Art section
are women, but 83 % of the nudes are female” och maskerade med gorillamasker har de demonstrerat över stora delar av USA och Europa mot mansdominans på konstmuseer. (Guerrilla Girls, http://www.guerrillagirls.com/admin/ moreherstory.shtml, [2009-06-03]) När en
konstutställning recenseras i dagstidningar idag så brukar recensenten ofta redogöra för könsfördelningen bland konstnärerna, oavsett om den är jämn eller ojämn och emellanåt dyker det
också upp debattartiklar om bristen på jämställdhet. Det är dock fortfarande främst könsfördelningen som debatteras och inte andra aspekter som exempelvis gestaltningar av manligt
och kvinnligt på konstmuseer. (se exempelvis Frans Josef Peterson ”Bara män i Modernas
finrum” i Aftonbladet, 2009-06-02)
Utbildning och forskning är två nyckelord för hur genusperspektivet bör integreras på museer enligt Genus på museer, detta bekräftas bland annat av antologin Det bekönade museet:
genusperspektiv i museologi och museiverksamhet (Aronsson & Meurling 2005). Antologin är
utgiven av institutionen Arkiv Bibliotek och Museum (ABM) vid Uppsala universitet och
artiklar eller essäer om olika aspekter av att arbeta med genus och museer. Texterna påminner
om de essäer som bifogas i Plats på scen, i det att de visar på kulturområdenas (scenkonst och
museum) enorma bredd och olika svårigheter/möjligheter med att införliva ett genusperspektiv. Undantaget är dock att texterna om museum är mer akademiskt präglade. Syftet med antologin uppges vara att ”börja avkoda museernas verksamheter med särskild hänsyn till köns/genusproblematiken”. (Aronsson & Muerling 2005, s. 33) Texten är alltså mer en teoretisk
inlaga eller ett debattinlägg än det försök till konkreta initiativ som Genus på museer gör. En
aspekt i Det bekönade museet som lyfts fram av redaktörerna Inga-Lill Aronsson och Birgitta
Meurling är det faktum att trots att svenska museer är kvinnodominerade arbetsplatser så
förändrar det nödvändigtvis inte museernas insamlingspraxis, dokumentation och utställningar där en manlig norm fortsätter att verka. (Ibid. s. 14f) Det är en viktig kunskap att det inte
räcker med en jämn könsfördelning, eller kvinnodominans för den delen, för att förändra en
normerande syn på manligt och kvinnligt i en institution.

Avslutande reflektioner
Det har gjorts statliga utredningar om genus i scenkonsten och på museer och även skrivits
om genus och litteraturkritik. Det hände något i den svenska kulturpolitiken i början av 2000talet när både scenkonsten och museiverksamheten studeras ur ett genusperspektiv. Resultatet
av utredningarna är inte i fokus i det här papret, men det kan kort sägas att resultaten har uteblivit. Att varken Plats på scen eller Genus på museer fick något större genomslag kan bero
på en mängd anledningar. Ett fåtal personer (främst Vanja Hermele 7 ) har fortsatt att granska
olika kulturområden i relation till genus, men detta har inte gett avtryck vare sig i lagstiftning
eller i den kulturpolitiska forskningen.
Några gemensamma drag om genusperspektiven i mina exempel är:
7

Så sent som augusti 2009 utkom Vanja Hermeles senaste bok Konsten – så funkar det (inte) om
jämställdhet i konstvärlden, utgiven av konstnärernas riksorganisation (KRO).
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•

Pjäser/litteratur/utställningar som handlar om män upplevs som allmängiltiga, medan
motsvarande om kvinnor upplevs som specifika och därmed sämre.

•

Män har tillgång till större resurser och är även mer vanligt förekommande på ledande
positioner än vad kvinnor är.

•

En manlig norm kan råda trots att en organisation har kvinnodominans.

•

Det finns klara bilder av eller myter om vad kvalitet och konst är eller bör vara som sedan krockar med andra ”perspektiv” såsom jämställdhet. Med en sådan logik kan ett
verk eller en pjäs inte både vara jämställd och kvalitativ.

Vad som skiljer sig åt vad gäller applicerandet av genusperspektiv på teater, museum och
litteratur beror ju dels på utgångspositionerna för de texter jag använt mig av, men jag menar
ändå att skillnaderna går att strukturera upp efter tre nyckelord: teater – kropp, museum –
hjärna och litteratur - sinne. I teatern så är det organisationen, rummet och det kroppsliga som
är i fokus för jämställdhetsarbete. Rätten till kroppslig integritet är en aspekt medan hur teatrarnas organisationer är uppbyggda med informella nätverk som kontrollerar nyanställning
och repertoar är en annan. Organisationsaspekten är naturligtvis särskilt framträdande eftersom organisationsforskare medverkat i den statliga utredningen, men även för att det där är
rimligare att staten initierar hur praktiskt jämställdhetsarbete bör utföras än att exempelvis
förändra synen på hur män och kvinnor bör gestaltas på scen. Kroppslig integritet nämns inte i
texterna om museer, där är det istället hjärnan som kan fungera som illustrativt exempel på
vad jämställdhetsarbetet fokuserar på: forskning och vidareutbildning i genusvetenskap för
alla museianställda framställs som det viktigaste, både genusforskning vid museet och samarbete med universitet och högskolor. Även om organisationsperspektiv är relevanta för museer
så nämns det inte lika ofta som i texterna om teater. Organisationsperspektivet saknas helt i
mitt första exempel, litteratur, eftersom det saknar platsanknytning. Eftersom jag har fokuserat på att beskriva ojämlik bedömning av litteratur så kan sinnet sägas vara i fokus här,
det upplevs alltså som att män skriver mer kvalitativt och allmängiltigt än kvinnor. Sådana
normer är svåra att arbeta med i ett praktiskt jämställdhetsarbete, kulturministern kan omöjligt
begära att litteraturkritik ska vara jämställd när det ligger i kritikens natur att bestämma vad
som är bra och dåligt. Skulle det gå att införa ett jämställdhetskrav på det statliga litteraturstödet? Med största sannolikhet inte, idag är litterär kvalitet det enda kravet för att svensk
skönlitteratur ska få stöd, även om kulturutredningen föreslår att det odefinierade begreppet
kulturpolitisk prioritering ska bli ett kompletterande krav tillsammans med projektets ekonomiska stödbehov. (SOU 2009:16, s. 303) De krav som staten kan ställa på en organisation vad
gäller exempelvis jämställd representation går inte att ställa på litteraturen.
Det saknas ordentliga, teoretiska forskningsarbeten om relationen mellan genus och
konst/kultur ur ett kulturpolitiskt perspektiv. I Jens Engbergs anda anser jag att dessa kommande forskningsarbeten bör ha en kritisk ansats och därtill att teorier om estetik som politik,
som exempelvis Fjelkestam använder sig av, kan vara förtjänstfulla. Den svenska kulturpolitiska forskningsgrenen är relativt ung och har ännu inte ”hunnit” till en mer kritisk analys. Jag
anser att det är dags för det nu.
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När hunden själv får välja – om hunden i
konsumtionssamhället från 1950 till 2000-talets början
Sarah Vinterlycka
Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur
Linköpings universitet
sarah.vinterlycka@liu.se
De senaste åren har hundar blivit allt mer synliga i det svenska samhället. Detta
märks inte minst i media då det kommit flera nya månadsmagasin och visats en
mängd TV-program rörande hundar. Dessutom har hundcaféer, hundsalonger och
butiker med diverse tillbehör och accessoarer för våra fyrfota vänner dykt upp på
flera håll, för att nämna några exempel. Detta paper handlar om hur hundägandet
formuleras som en arena i konsumtionssamhället genom att behov hos hundar och
hundägare konstrueras. Detta studeras utifrån exemplet mat med utgångspunkt i
hur idéer kring hundmat har uttryckts i reklam och redaktionellt material i hundtidskrifter från 1950-talet fram till idag. Genom att följa hundmatens utveckling
från matrester, till etableringen av särskild hundmat och vidare till en differentiering efter hundars egenskaper för att slutligen hamna i individuellt anpassade dieter och kosthållningar som ”functional food”, vegetarisk mat och ursprunglig
föda, kan man se man hur synen på hunden som subjekt och konsument växer
fram.
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Inledning
Hos oss finns allt som behövs i ett hundliv...
Dog Planet erbjuder hundar, hussar och mattar på Östermalm med omnejd ett professionellt omhändertagande. Här finns allt som behövs i ett hundliv: Dagis, hundsalong, rehab/massage, hundägarcoach, kursverksamhet, hundyoga, butik samt samarbete med veterinär som har specialkompetens på hundens och kattens sjukdomar. (www.dogplanet.se 080418)

Ovanstående citat är hämtat från företaget Dog Planets hemsida, som hävdar att de har allt
som behövs för ett hundliv. Här ges flera exempel på vad hundar och hundägare kan tänkas
behöva – allt från hundpassning, utbildningar av ägare och hundar till medicinsk expertis och
aktiviteter för ökat välbefinnande. Det som inte finns hos Dog planet råkar faktiskt finnas bara
en kort promenad därifrån – nämligen på hundcaféet Himmelska hundar. Där kan både hundar
och deras ägare äta lunch eller fika tillsammans. Hundarna har en särskild meny:
Hundarnas egen meny består av egengjord köttfärslimpa, kycklingmacka eller varför inte låta din
vän prova på en mezetallrik med olika godsaker från köket... (www.himmelskahundar.se 080418)

Båda dessa företag kan ses som typiska för den tidsanda som råder i början av 2000-talet. De
illustrerar det som den här texten kommer att handla om, nämligen hur hundägandet formuleras som en konsumtionsarena genom att behov hos hundar och hundägare konstrueras på helt
nya sätt.
Konsumtionskulturen genomsyrar västvärldens vardagsliv och varje område blir mer och
mer differentierat i takt med att behov byggs upp hos presumtiva konsumenter och nya konsumentgrupper identifieras. Under 1900-talets första del genomgick barn en sådan process
och konstruerades framgångsrikt som en viktig konsumentgrupp med särskilda behov som de
goda föräldrarna hade ansvar att tillgodose (se Brembeck red., 2001). På samma sätt har nu
husdjuren, och då särskilt hundarna, blivit en viktig målgrupp för konsumtion. Hunden har en
lång historia som husdjur för människan, åtminstone 14 000 år. Som husdjur har hunden haft
många olika funktioner och har avlats fram till en biologisk variation som få, om ens några,
vilda djur uppvisar (Lidby m.fl, 2007). Utöver funktionen som arbets- och nyttodjur har hundar länge varit en del av människans sociala grupp och fungerat som livsstilsmarkörer och
statussymboler (Thorman, 2007). Men något har förändrats de senaste åren. Från att ha varit
en följeslagare, ett sällskap, ett nyttodjur och en arbetskamrat har hunden blivit en krävande
konsument med individuella preferenser och behov. Detta märks inte minst i media, där hundar under de senaste åren varit väldigt synliga. Under åren 2005-2006 visades på svenska TVkanaler åtminstone sex olika programserier där hundar var i fokus. Under samma period kom
tre nya månadsmagasin om hundar ut på den svenska marknaden (Vovve, Härliga hund och
Hundliv). En bilaga till kvällstidningen Expressen började med en återkommande del om
hundar och tidningen Topp Hälsa införde ett uppslag om hundar och andra husdjur i varje
nummer. Företag som IKEA och Ellos började saluföra ett sortiment för husdjur och Guldfynd hade i sin julkatalog 2006 en sida med hundsmycken och deras husdjurssortiment har
utökats sedan dess. Handarbetsföretaget Garnstudio har lagt till kategorin hundkläder i mönstersortimentet. Inför den årliga bokrean år 2007 räknade man med att böcker om hundar
skulle vara en av de kategorier av böcker som skulle säljas mest, tillsammans med mat och
inredning (enligt uppgift i TV-programmet Sverige!, SVT, 070225). Utbudet av varor och
tjänster som är tänkta att konsumeras av hundägare och hundar har ökat markant och fått
större utrymme i media. Min utgångspunkt här är att detta sammantaget visar på hundens
ökade synlighet i konsumtionssamhället.
Hur ser då denna konstruktion av hunden som konsument ut? Vilka behov hos hund och
hundägare påstås finnas och hur konstrueras dessa? Ett sätt att studera detta är att titta på re-
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klam i hundrelaterade tidskrifter. Reklam har på senare år kommit att användas allt mer i
kulturanalytisk forskning där man vill studera tidstypiska allmänt spridda idéer, föreställningar och värden (Qvarsell & Torell red. 2004: 12). I detta fall är konstruktionen av hundar
som konsumenter och hundägande som konsumtionsarena i fokus, varför de kommersiella
utsagor reklamannonser är lämpar sig väl som material. För att få ett material som sträcker sig
över lite längre tid har jag valt att utgå från Svenska kennelklubbens tidskrift Hundsport där
var femte årgång gåtts igenom från år 1955 fram till 2005 och därefter varje nummer till och
med 2008. För att komplettera det nutida materialet, eftersom nutiden ligger i fokus, har jag
också valt att inkludera två månadsmagasin, Vovve och Härliga hund, som båda började ges
ut år 2005. För att avgränsa materialet till något som är jämförbart över tid och hanterbart i
storlek har jag valt att fokusera på en specifik varugrupp, nämligen mat. Under hela den studerade perioden har en stor andel av annonserna i tidskrifterna utgjorts av hundmatsreklam,
vilket ligger till grund för detta val. Visst redaktionellt material rörande mat, liksom reklambroschyrer, produktinformation, och texter på hemsidor har studerats, men ingen systematisk
genomgång har gjorts av den typen av material. Utgångspunkten är nutiden och det äldre materialet används främst för att ge en bakgrund och förklaring till dagens situation.
Redan vid en genombläddring av materialet kan man se att stora genomgripande förändringar skett under de dryga 50 år som materialet omfattar. Antalet annonser i tidskrifterna har
ökat markant, från två små annonser i första numret av Hundsport 1955 till 49 (exklusive radannonser) i nummer 12, 2006, av samma tidskrift. Reklamen ser också annorlunda ut och har
följt de förändringar som reklamannonser generellt genomgått under decenniernas gång. Det
innebär framförallt att de visuella aspekterna av annonserna fått större utrymme än de verbala
(Andén-Papadopoulos, 1996: 30-31). Annonserna har blivit större, de innehåller mindre text
och mer bilder och numer är alla i färg. Informationen om varan i annonserna har minskat
vilket ofta kompenseras med en hänvisning till en sida på internet där mer information finns
att hämta.

Från matrester till hundmat
För att konstruera en möjlig marknad för hundar
som konsumenter formuleras i reklamen olika behov hos hundarna och deras ägare. I det material jag
studerat kan man tydligt se att dessa behov blivit
allt fler och allt mer specialiserade. Idag är det helt
etablerat och i det närmaste självklart att hunden
ska ha särskild mat, som dessutom är anpassad efter
hundens speciella behov. Så har det förstås inte
alltid varit. I reklamannonser från 1950- och 1960talen kan man se hur annonserna i första hand försöker etablera idén om att hundar behöver hundmat,
alltså att det inte är nog med matrester från människornas middagsbord för att tillfredsställa hundens
näringsbehov.
I en annons för Sniff (bild 1), som kallas ”hundens husmanskost”, beskrivs maten så här:
De aptitliga Sniff-bitarna är koncentrerat, vitaminberikat helfoder med 2½ggr högre kalorivärde än kött –
men är ändå billigare! Ges enbart eller som ”krydda” i
matrester. (Hundsport nr 1-2, 1955: 2)
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Här finns flera intressanta aspekter. För det första att man kan välja mellan att krydda matrester med hundfoder eller att enbart ge hundfoder, vilket talar för att det var vanligt att ge
hunden matrester som huvudsaklig föda. När det gäller näringsinnehållet är det energivärdet
som betonas. Att det är högt kalorivärde i maten används här som försäljningsargument, som
något positivt, vilket vi senare kommer se förändras över tid. Priset är ytterligare en viktig
aspekt – det framhålls att Sniff är billigare än kött. Att maten kallas ”hundens husmanskost”
visar på en koppling mellan människans och hundens mat. En annan intressant sak är att det i
samma annons även görs reklam för ett hundgodis, PRIS, vilket ska kunna ges som dessert till
hunden. Även detta är ett sätt att överföra människans måltidsmönster på hunden – om människor äter godsaker behöver hundarna det också. Om godisbitarna kan man läsa att de är
knapriga, närings- och vitaminrika, smakliga, energigivande och ”aptitligt karamellfärgade”.
Särskilt betonat är att de inte innehåller socker. Näringsinnehåll, smak, konsistens och utseende är alltså viktiga egenskaper hos maten. Och redan här framställs socker som något farligt, medan det höga energiinnehållet är positivt.
I en annons för Kim dog food kan man till och med få veta vad hunden förväntades äta för
typ av matrester. Maten marknadsförs med texten ”Sätter hundpiff på bröd, gröt, potatis
m.m.” (Hundsport nr 1-2, 1955: 26). Retoriken är sådan att den framhåller att hunden har
andra behov än människan men att människans matvaror kan bli hundanpassade genom att
berikas med den aktuella hundmaten. Samma annons visar också hur hundmat vanligtvis
marknadsfördes under den tid den etablerades som en konsumtionsvara. Då var det inte tal om
någon specialisering utan en enda sorts hundmat framställdes som lämplig för alla hundar
oberoende av ålder, storlek, aktivitet, hälsoaspekter och annat som kan påverka födointaget.
Kim dog food beskrivs som ”Äggviterik hundmat för alla åldrar och raser” (Hundsport nr 1-2,
1955: 26). Så var det med de flesta märken även när hundmaten började bli etablerad och matrester inte längre nämndes så frekvent. Fodret Scotty hade exempelvis en slogan som var
”Scotty dog food – för alla hundar alla dagar” (Hundsport nr 6, 1955: 24).

Specialisering
Förändringen
från
enhetlighet till specialisering av hundmaten
har skett gradvis och
det första exemplet jag
hittat är en annons från
1965 där bantningsfodret theradiet RD
marknadsförs (Hundsport nr 8-9, 1965: 47)
(bild 2). I annonsen
finns två bilder – en
föreställer en tecknad
väldigt rundlagd hund
med hängande öron
och ledset ansiktsuttryck och den andra
avbildar foderförpackningen.
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Hunden på bilden säger ”Så här mår jag inte riktigt bra!”. I annonstexten kan man läsa att
fodret är ”biologiskt fullvärdigt” och avsett för ”feta, överviktiga hundar”. Det finns att köpa
på apotek och i specialaffärer. Det här fodret framställs snarare som ett hälsopreparat eller en
medicinsk produkt och gör inga anspråk på att passa alla hundar i alla situationer.
På liknande sätt gjordes uppdelningar mellan
hundar i olika åldrar till en början. De ansågs kunna
äta i stort sett samma mat, men maten behövde berikas på olika sätt. Ett exempel är vitamintillskotten
Dogevit och Maxivit (bild 3). Dogevit, som innehåller mineraler, sägs i annonserna vara lämpligt för
valpar och unghundar, medan Maxivit som innehåller aminosyror, är anpassat för vuxna hundar
(Hundsport nr 4, 1965: 52).
Ålder
Idén om åldern som grund för olika behov blev sedan nästa steg mot specialiseringen av hundfodret.
Det räckte alltså inte längre med att berika maten
med olika ämnen utan hundarna skulle ha olika sorts
mat beroende på hur gamla de var. Den här tanken
etablerades under 1980-talet då valpfoder började
introduceras i reklamen. År 1980 finns ett flertal
olika exempel på detta. ”Pris valpfoder ger en bra
start i livet” står det i en annons (bild 4) och fodret
framställs som passande för alla raser (Hundsport,
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nr 5, 1980: 53). Just valpfoder kan man
tänka sig är särskilt smart att marknadsföra
eftersom det lämpligtvis illustreras med söta
oemotståndliga valpar i bild. Hundmatsmärket Argenta har tre olika sorters foder - ett
för valpar, ett för unghundar och ett för
vuxna (Hundsport, nr 7, 1980: 5). Även
Royal Canin har reklam för tre olika sorters
mat (bild 5) med samma uppdelning som
Argenta och deras slogan är ”Mat för alla
hundar i alla åldrar” (Hundsport, nr 11,
1980: 56). Här är alltså åldern grunden för
de olika behoven hos hundarna.
I början av 2000-talet har i princip alla
större hundmatsmärken foderserier som
täcker in hela hundens livstid. Ett exempel
är Purina Pro Plan som har utvecklat en så
kallad Life Plan, en broschyr som innehåller
tabeller, scheman och annan information
som gör att hundägaren kan se vilken typ av
mat som passar just hennes eller hans hund.
Purina betonar särskilt den vetenskapliga
grunden i annonserna för sina varor. I en
halvsidesannons för Purina Pro Plan valpfoder från 2006 står följade: ”Du kan medverka till att förlänga din hunds friska liv med upp
till 2 år”. Påståendet har en referens till en vetenskaplig studie, som enligt uppgift sträckte sig
över 14 år, och en artikel skriven om denna studie. Men det ges inga mer utförliga uppgifter
om hur denna studie genomförts. Den övriga annonstexten är också tydligt influerad av ett
vetenskapligt språk:
Programmet [Life Plan] hjälper dig att kontrollera utfodringen och bedöma din hund så att den kan
uppnå en idealisk kroppskondition samtidigt som det reducerar fettbildningen och fördröjer en del
åldersrelaterade konditionsnedsättningar. (Hundsport nr 12, 2006: 129)

Kontroll, att uppnå ideal, minska fetma, fördröja ålder och bevara kondition är sådant som
framhålls som viktigt här. Dessa egenskaper känns igen från resonemang kring människans
kosthållning, även om det inte brukar framställas i så tekniska och vetenskapliga termer i just
reklamsammanhang. När det gäller valpfodret framhålls att det är utvecklat av Purinas veterinärer och näringsexperter ”med en optimalt balanserad nivå av protein och fett för att tillgodose en idealisk kroppskondition” och att det innehåller en rad näringsämnen som är viktiga
för ”valpens naturliga skyddssystem”. Användningen av en vetenskaplig diskurs för att ge
trovärdighet åt produkten är något som under lång tid återkommit i Purinas annonser. Det
tydligaste exemplet är från 1980 då fodret inte ens nämns i annonsen (bild 6). Rubriken är
”Purina Dog Care Center – världens största hundforskningscentrum” och en stor bild av anläggningen pryder övre delen av helsidesannonsen (Hundsport, nr 1-2, 1980: 28). Den enda
kopplingen till mat är att de undersökningar som sägs genomföras vid forskningscentrat är
foder- och näringsrelaterade.
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Energibehov
När väl uppdelningen efter ålder etablerats fokuserade marknaden på en ny kategorisering,
nämligen energibehov. År 1985 finns flera annonser i Hundsport för märket Terry’s som finns
i två olika varianter, Terry’s Dinner och Terry’s Active. Vissa annonser gör reklam för båda
varianterna och vissa för en av dem (bild 7-9). Den ena, Dinner, riktar sig till familjehundar
och den andra, Active, till aktiva hundar med ökat energibehov. Det som skiljer de två sorterna åt enligt reklamen är andelen protein och det de har gemensamt är att de är fullvärdiga
helfoder som innehåller allt hunden behöver (Hundsport nr 1-2. 1985: 34).
I en annons för Terry’s Dinner (bild 8) finns tre hundar avbildade - en engelsk bulldog, en
golden retriever och en foxterrier - som alla tre sitter ner och har blicken riktad mot betraktaren. Längst ned finns följande text:
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Stirra dig inte blind på näringsanalyser och krångliga tabeller när du ska välja foder. Tänk på hur
din hund lever i stället. Terry’s Dinner innehåller 20% protein. Det är lagom för familjehundar
med normal aktivitet och rörlighet. Ett alltför proteinrikt foder ökar risken för fetma. (Hundsport
nr 1-2. 1985: 96)

Här kan man se att annonserna riktar sig till en viss typ av hundägare. Något som är intressant
att titta på är vilka hundar som avbildas och vad de gör på bilderna. I den här annonsen finns
bilder på raser som ofta förknippas med sällskap och/eller är vanliga familjehundar, och hundarna sitter ner och är passiva, viket kan tolkas som att den riktar sig till personer som främst
har sina hundar till sällskap och är måttligt aktiva med dem. I annonstexten påpekas också att
man vill förenkla matvalet för hundägarna, de behöver inte längre ha så mycket kunskaper i
näringslära, det räcker med att utgå från hur hunden lever så har Terry’s koll på vad hunden
har för behov och det är bara för hundägaren att köpa den lämpligaste produkten. En avslutande varning för fetma kan ses som ett exempel på vilka trender som rådde vid denna tid när
det gäller människors kosthållning. Det är dock intressant att hög proteinhalt framhålls som en
bidragande orsak till övervikt när det i mitten av 80-talet snarare låg i tiden att diskutera
energiinnehåll och fett.
Reklamen för Terry’s Active (bild 9) ser annorlunda ut. Också här finns hundar avbildade,
en collie, en greyhound, en schäfer och en beagle. Men här är hundarna i rörelse, de ser ut att
springa i en väldig fart. Längst till höger är beaglen som springer så snabbt att framtassarna
och halva huvudet redan hunnit ut ur bildrutan. Strax efter kommer de andra tre hundarna i
bredd, också de så snabba och rörliga att rutan är för liten, schäferns öron sticker utanför den
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övre kanten. Hundarnas svansar och bakdelar finns inte med i bilden, där fungerar ramen som
bildbeskärare. Till höger om bilden finns texten:
Hundar som arbetar hårt behöver extra protein. Terry’s Active innehåller 25% protein. Det är lagom för brukshundar, jakthundar, kapplöpningshundar och draghundar. Terry’s Active passar
också bra till valpar och hundar som behöver mer protein, t ex dräktiga och digivande tikar.
(Hundsport nr 4, 1985: 16)

Proteinhalten nämns inte som en risk för att utveckla fetma här utan istället framhålls behovet
av ett extra proteinrikt foder för hundar som för ett aktivt liv, växer eller diar valpar. Det är
alltså fortfarande en ganska grov uppdelning med många olika kategorier av hundar vars behov framställs som likartade.

Differentiering
I början av 2000-talet är uppdelningarna mycket mer komplicerade och de olika aspekterna
som beaktas mångfaldigt fler än ålder och energibehov. Fodermärket Royal Canin har exempelvis inte mindre än 61 olika helfoder som säljs i zoofackhandeln och dessutom en serie specialfoder som enbart säljs hos veterinärer. Den huvudsakliga faktorn för märkets uppdelning
är hundarnas storlek. Foderserien SIZE Health Nutrition är uppdelad i fyra olika kategorier –
mini, medium, maxi och giant – som sedan var och en är uppdelad efter ålder, energibehov,
olika hälsoproblem och specifika raser. Men låt oss nu titta närmare på storleken, som utgör
grunduppdelningen för Royal Canin.
I en helsidesannons från
2006 (bild 10) utgörs övre
halvan av en svartvit bild mot
vit bakgrund som visar en
harlekinfärgad grand danois i
halvliggande ställning, med
framkroppen i marken, tassarna framsträckta, huvudet
lite på sned och blicken riktad
mot en liten, ljusfärgad chihuahua som nyfiket, men något avvaktande, betraktar den
stora hunden. Över bilden
finns rubriken: ”Alla kan se
skillnaden”. Under bilden
fortsätter texten: ”-Royal Canin har tagit hänsyn till det”.
Efter det följer en text som
förklarar skillnaden i förutsättningar mellan stora och
små raser när det gäller bl.a.
tillväxttakt, förväntad livslängd och risk för hälsoproblem. Skillnaderna mellan
olika hundar framställs som
mycket stor och komplicerad,
så svår att överblicka för den
enskilda hundägaren att det är
bättre att överlåta det åt ”Ro-
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yal Canins veterinärer och näringsexperter” som utvecklat SIZE-serien. Den beskrivs som
”Skräddarsydd kost som tar hänsyn till hundens storlek, ålder, stadie eller aktivitet genom
hela livet” (Vovve, nr 1, 2006: 84).
Flera varianter i Royal Canins Size-serie är rasspecifika, det finns alltså särskilt foder för
t.ex. cocker spaniel, bulldog, chihuahua, tax, rottweiler och schäfer (www.royalcanin.se). Idén
om rashundars särskilda behov är inte helt ny, men förefaller ha fått större genomslag och
blivit allt mer differentierad på senare tid. År 1970 hade hundmatsmärket ”Pal” en kampanj
där de saluförde sitt foder med argumentet att maten var ”speciellt kombinerad för rashundar”. I annonserna uttalade sig ”professionella hunduppfödare” och bilder på prisvinnande
rashundar fanns också (se exempelvis Hundsport nr 1, 1970: 47 och Hundsport nr 11, 1970:
36). I det fallet var det alltså inte tal om olika raser utan uppdelningen var mellan rashundar
och blandraser, vilket talar för att en ökad differentiering skett.
Som exemplen med Royal Canin och Purina Pro Plan visat förekommer flera olika grunder
för uppdelning och specialiserat foder, ofta till och med i samma annons. I annonserna framhålls att hundar av olika storlek och ålder har olika behov när det gäller mat och därför behöver olika sorters foder. Många fler uppdelningar kan dock göras. Ett exempel på detta är en
annons för Doggy Light som ingår i foderserien ”Allt din hund behöver” (bild 11).

Annonsen omfattar ett uppslag och på den vänstra sidan finns en bild på Göran ”en matglad och mycket social engelsk bulldogg” (Vovve nr 1, 2006: 6-7). I övre vänstra hörnet finns
texten ”Allt din hund behöver” och under bilden på Göran finns dels en beskrivning av honom som person och dels en kort beskrivning av rasen engelsk bulldogg, med en hänvisning
till rasklubbens hemsida. På högra sidan av uppslaget finns beskrivningar av maten och foderserien.
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I Doggys foderserie – Allt din hund behöver – finns ett foder för varje livsstadie. Doggy Light är
avsett för den vuxna sällskaps- och familjehunden. Fodret är baserat på färsk svensk kyckling och
ris, som ger mycket hög smaklighet. Det innehåller även majs, morötter, vitaminer och mineraler.
(Vovve nr 1, 2006: 7)

Längre ner står det:
Vill du ha en glad och sund hund, skall du välja Doggy Light. Den mycket höga smakligheten i
kombination med låg fetthalt gör fodret perfekt för matglada hundar med tendens till övervikt.
Light är glutenfritt och har visat sig vara bra även för hundar med mag- eller hudproblem. (Vovve
nr 1, 2006: 7).

Här får man alltså med ålder, aktivitet, smak, näring, övervikt, allergi och mag- och hudproblem på en gång. Dessutom finns en hund med namn, bild, personlighets- och rasbeskrivning
som får illustrera det hela. Att hunden har ett personnamn är ett tydligt tecken på att den ingår
i människans sociala liv. Genom egennamnet blir hunden en individ, en person med egen
identitet (Thorman, 2007). I annonsen framställs hunden alltså både som en individ med egna
önskningar och behov, dvs ett subjekt, och som ett objekt för människans konsumtion.
Riskhantering
Den mat som hundägaren ger sin hund är inte bara ett uttryck för ägarens omsorg och ett sätt
att tillgodose hundens näringsbehov. För mycket av det goda eller fel saker kan också vara
farligt. Precis som för människor är den största faran för hundarna överkonsumtion, vilket
också märks i hundtidskrifterna. Förutom förekomsten av diet-, och lågenergifoder i reklamannonser finns exempel på redaktionellt material som handlar om övervikt som ett hälsoproblem. I Härliga hund finns en artikel under rubriken ”Akta dig för fet skinka, lille vän” (Härliga hund, nr 12, 2006: 44-45). Hela uppslagets vänstra sida utgörs av en bild på en sittande
överviktig hund. Texten handlar om hur vanligt det är med övervikt bland hundar, 20-30% av
hundarna i Sverige sägs vara överviktiga, och vilka orsaker det finns till detta. Vissa raser
anses mer drabbade än andra, men det är alltid människans fel att hunden blir överviktig. Orsakerna som tas upp är samma som för människor – för mycket mat, fel mat, och för lite motion. Något som framhålls är att det är farligt för hunden att äta människors matrester. Till
detta finns också en lista på bannlyst julmat, och ett förslag på vad som kan ligga på hundens
jultallrik istället för de farliga godsakerna:
Visst ska även hunden få känna att det är jul. Några smakbitar av det minst feta på julbordet skadar
inte. (…) Det här ligger i Harringtons [artikelförfattarens hund] matskål på julafton: En liten bit
kalkon. En tunn liten bit av julskinkan (fettet bortskuret). En köttbulle utan starka kryddor. En halv
prinskorv (Härliga hund, nr 12, 2006: 45).

Hunden ses här som en självklar del av familjens sociala samvaro och vid en högtid som julen
måste hon eller han också få vara med och fira. Det som tidigare var grunden för hundens
kost, det överblivna från människornas matbord, framställs nu alltså som den stora faran vilket visar hur självklar och etablerad hundmatsmarknaden blivit. Fettet i människornas julmat
är i det här exemplet det som anses som den stora risken men genom att ge hunden några små
bitar av det minst feta kan man både tillgodose hundens behov av social tillhörighet, eller
kanske snarare människans behov av att inkludera hunden i det sociala sammanhanget, och
minimera riskerna med människomaten.
Övervikt och allergier är något som hundarna har behov av att skyddas ifrån, enligt reklamannonserna. Dietfoder har jag redan gett några exempel på och behovet av det har ju varit etablerat sedan länge. Överkänslighet och allergi förefaller däremot var ett relativt nytt
fenomen i hundmatsreklamen.
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Många märken har särskilda foder för hundar med känslig mage eller känslig hud. I annonser för dessa foder är det vanligt att framhålla vad maten inte innehåller, snarare än vad den
faktiskt är gjord av. Ett exempel på detta har jag redan tagit upp, nämligen reklamen för
Doggy Light, där det framgick att maten var glutenfri och därför särskilt lämplig för hundar
med hud- och magproblem (Vovve nr 1, 2006: 6-7).
Ett annat exempel finns i
en reklamannons för märket
James Wellbeloved och
deras
hundmat
Ocean
White Fish (bild 12). Annonsen utgörs av en helsida
och överst på sidan finns
rubriken ”Visste du att
hundar älskar fisk!” Maten
är ”hypo-allergenic” och
innehåller ”Näringsrik fisk,
ris, havre. Allt sammanbakat i härligt knapriga kroketter”. Det framgår också
att den inte innehåller ohälsosamma tillsatser. Sedan
följer en lista på vad maten
inte innehåller: ”Inget vete
eller vetegluten. Ingen nöt
eller fläskkött. Inga mejeriprodukter eller ägg. Ingen
soja. Inga tillsatta artificiella färg eller konserveringsmedel”. Längst ned
till höger finns en bild av
förpackningen
(Härliga
hund, nr 12, 2006: 100).
Antalet råvaror och ämnen
som nämns som inte återfinns i maten är många fler
än de som ingår. Få men näringsrika ingredienser förefaller vara det som gäller för att undvika
risker, precis som i de senaste årens diskussioner kring människomaten (se exempelvis
Nilsson, 2007 och 2008, och Pollan, 2008).
Individualisering
Trots att det färdigköpta helfodret nu länge varit etablerat på marknaden och det finns en uppsjö av olika val för konsumenterna är det inte nog. På senare år har den färdiga hundmaten fått
en del kritik och ett intresse för hemlagat, eller i alla fall hemblandat, kan skönjas. Det är
alltså inte alltid den köpta färdigblandade maten framställs som den bästa för hunden. Detta
behöver inte vara en återgång utan kan istället ses som ytterligare ett steg i specialiseringen
och differentieringen – varje individ har olika behov, och då räcker det inte med indelningen
efter ålder, aktivitetsnivå, storlek, ras och hälsoproblem. Och det är hundägarens ansvar att se
till att den enskilda hundens behov tillgodoses.
Ett exempel på detta är en artikel i Hundsport från 2005, som handlar om Ann-Marie
Hammarlund som delar med sig av sina erfarenheter från 50 års intresse för hundutfodring.
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Hon är en eftertraktad föreläsare och håller kurser för hunduppfödare i hur man bör utfodra
sina hundar och hon har under åren hjälpt många hundägare att hitta rätt diet till sina hundar.
Grunden för hennes idéer om vad hundar behöver hämtar hon från naturen, står att läsa i artikeln. Hon menar att många sjukdomar hos hundar beror på obalans i kosten och att dessa lätt
går att bota med små förändringar. Det bästa sättet är att själv laga och blanda maten så att
den passar hunden, menar hon. I artikeln framhålls att det inte är fråga om att ge hunden rester
från den mat människor äter eftersom det kan vara farligt.
Ett av Hammarlunds dietprogram presenteras i detalj, en diet för ”krassliga hundmagar”.
Det innehåller recept på två maträtter, en dietsoppa och en blodpudding, och dessutom en rad
ingredienser som ska komplettera måltiderna. Det finns också en noggrann beskrivning av
när, vad och hur mycket hunden ska äta under en tvåveckorsperiod. Artikeln avlutas med ”En
solskenshistoria” där artikelförfattaren berättar om sina egna erfarenheter av kostprogrammet
som hon använt till en av sina hundar som tidigare var sjuk men numer är frisk. I en fotnot
anges också att Hammarlund har en egen serie med kosttillskott, som är nödvändiga för att
kunna genomföra dieterna, och var dessa finns att köpa (Hundsport, nr 3, 2005: 24-27). Gränserna mellan redaktionellt material och reklam är inte alltid så tydliga och även det redaktionella materialet i tidskrifterna bidrar till att bygga upp behov av olika varor att konsumera.
Ett annat exempel på att den färdigkomponerade hundmaten inte anses bra nog är foderkonceptet BARF som fått allt mer uppmärksamhet i mitten av 2000-talets första decennium.
Det finns flera olika uppgifter om vad begreppet BARF står för. Enligt artikeln ”Vad är
BARF? Foderkoncept med många frågetecken” betyder det ”Biologiskt Anpassad Rå Föda”
eller ”Bones And Raw Food (Hundsport nr 3, 2005:18-20, 22). Det går kortfattat ut på att
man ger hunden en diet bestående av minst 60% råa köttiga ben och resten råa frukter och
grönsaker. Varje hundägare blandar själv den optimala kosten till sin hund. Men det går inte
att använda vilka råa köttiga ben som helst, utan man kan köpa särskilda RKB (Råa Köttiga
Ben) från olika djur som kyckling, gris, ko, och älg. Det finns också särskilda blandningar av
frystorkade grönsaker att köpa och noggranna utfodringsscheman som måste följas. Ett utfodringsschema för en vuxen hund med mat från Jipotimas functional food for dogs kan se ut så
här:
Dag 1-2: Kyckling + hjärta eller vom, laxolja
Dag 3, 6, 9: Kött & grönt + ev. vitaminer, olivolja
Dag 4-5: Viltben + hjärta eller vom, laxolja
Dag 7-8: Kalkon + hjärta eller vom, laxolja
Dag 10: Fasta

Efter de 10 dagarna börjar man om från dag 1 (www.jipotimas.se). Att följa ett sådant
kostprogram är tämligen långt ifrån det enkla i att ge färdigt, anpassat helfoder till hunden och
ställer ganska stora krav på hundägaren.
Hur kan man då tolka denna förändring? Jo, ett sätt är att se det som ett uttryck för de tidsbundna ideal och idéer som råder angående människors mat också appliceras på utfodringen
av hundar. I exemplet BARF kan man se kopplingar både till människors ”Functional food”,
ett begrepp från 1990-talet som endast får användas på produkter som har en vetenskapligt
belagd fysiologisk hälsoeffekt, och tanken om en återgång till ursprunglig föda, vilket i människornas fall handlar om uppsvinget för s.k. stenålderkost runt sekelskiftet 2000. De senaste
årens uppmärksammade kritik mot livsmedelsindustrins storskalighet och processade produkter kan också kopplas till BARF-trenden.

Människans bästa vän
Genom att föra över idéer och ideologier från människors liv till hundarna konstrueras nya
behov hos både hundar och hundägare. Många av människans behov tillskrivs hunden för att
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motivera varför vissa varor måste konsumeras. Några sådana exempel har jag redan tagit upp,
som idén om ursprunglig föda och användningen av begreppen husmanskost och ”Functional
food” för att nämna några. Denna överföring kommer till uttryck på olika sätt.
På första plats på en lista över julkappstips i Härliga hund finns Hundarnas kokbok – med
recept från slott till koja av Torsten Blomquist. Boken beskrivs så här:
Här finns läckra recept på bland annat tax-mex, det nya franska hundköket, Robinsonpinnar för
äventyrslystna och prins Carl Filips vilda korvsmet. (Härliga hund nr 12, 2006: 16)

Här görs överföringen av idéer och behov lite skämtsamt genom att hänvisa till olika kulturella företeelser som regionala kök, tv-program, kändisar och friluftsliv, men det kan också
handla om att vanor och måltidsordningar överförs på hundarna. Hundgodis är ett exempel
och det finns även hundkex som marknadsförs som mellanmål (Hundsport nr 14, 1968: 7) och
ett fodermärke som heter ”Hundens middag” (Hundsport, nr. 7, 1970: 27). Det allra mest anmärkningsvärda exemplet är kanske hundtandkrämen ”kafoma-dent” från 1970 (bild 13). I
annonsen finns en bild på tandkrämen i sin förpackning och en bild som föreställer en urriven
tidningsrubrik som lyder ”Hunden bör borsta tänderna minst en gång i veckan med hundtandkräm”. Det står också att ”Veterinären och tandläkaren säger att hundens tänder skall borstas
precis som människans.” (Hundsport, nr 3, 1970: 34)

I andra fall kan det handla om att människor för över hela kosthållningar och praktiserar dem
på sina hundar. När detta tas upp i hundtidskrifter är det ofta väldigt omdiskuterat. Ett exempel är artikeln ”Vegovovven Kelvin faller pladask för vegetariskt” som handlar om hundar
som inte äter kött. Den inleds men en stor bild på hunden Kelvin, en golden retriever, och
hans matte när de glada myser på en säng eller soffa, full av färgglada kuddar och tyger. I
texten beskrivs hunden Kelvins liv och personlighet och huvuddelen av artikeln handlar om
hur det kom sig att familjen bestämde sig för att ge honom vegetarisk mat och hur det går till i
praktiken. Kelvins matte och hennes dotter var vegetarianer innan han kom till dem, men de
hade redan beslutat sig för att skaffa hund. De tyckte att det skulle kännas fel att ge hunden
kött eftersom de inte ville stödja köttindustrin. Därför valde de, efter noggrann research, att ge
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hunden vegetabiliskt helfoder. I slutet av artikeln finns ett recept på Kelvins favoritgodis. Inslaget avslutas med en sida där tre experter, en veterinär, en fodertillverkare och en professor i
smådjursmedicin får framföra sina åsikter om vegetarisk mat till hundar (Härliga hund nr 12,
2006: 18-21).
Hundarna
delar
alltså i det närmaste
alla aspekter av människans vardag och sociala liv. De delar ägarnas
måltidsmönster,
kostideologier, sociala
aktiviteter i form av
julfirande, träning och
restaurangbesök som
jag nämnde inledningsvis. Därför är det inte
särskilt förvånande att
man i år (2009) även
kunde ha hunden med
sig på matfestivalen
”Smaka på Stockholm”
som anordnas varje år i
Kungsträdgården. Det
fanns ett särskilt kafé
där hundar var konsumentgruppen i fokus
men där även deras
ägare kunde få ”ekologiska drycker och tilltugg”. I en annons för
kaféet (bild 14) framgår att det som serveras
ligger helt i linje med
de diskussioner som rör
människomat just nu:
”ekologiskt färskt foder/ ekologiska ugnsbakade
kex/
inget
socker/ ingen salt/ inga
tillsatser” (Eco Queen nr 3, 2009: 103). På kaféet kan man också köpa med sig kex och lite
olika tillbehör hem till hunden som exempelvis handsydda, miljövänliga halsband i bambu.
Det moderna familjelivet handlar inte enbart om gemenskap och samhörighet utan ensamhet, tidsbrist och stress är problem som präglar tillvaron för många hundar och deras ägare.
Detta har också fångats upp i reklamen och är temat i en annons för en foderautomat (bild 15)
(Härliga hund nr 12, 2006: 15). Det mesta av sidan tas upp av en bild som föreställer ett
mörkt rum, man ser golvet, en bit av väggen och karmen på en orange fåtölj. En bit upp på
fåtöljens sida är en stor tugga tagen från möbeln och det ligger söndertuggat tyg, stoppning
och trä på golvet nedanför. Bredvid tuggan finns texten ”Hunger has no best friends”. Nedanför den stora bilden, längst ned till höger på sidan, finns en bild på foderautomaten och en
hund som äter ur den. Till vänster om denna bild finns text som beskriver automaten. ”If
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you’re not there, Ristodog will take
care of it.” Automaten kan laddas med
upp till tre portioner mat och man kan
ställa in när man vill att hunden ska
äta. Den ska användas när man själv
inte är hemma och kan ge hunden mat.
Resultatet beskrivs som ”Wellbeing
for him and peace of mind for you”
(Härliga hund nr 12, 2006: 15). Bristen på tid för hunden kan här kompenseras på teknisk väg. Betydelsen av
mat som ett sätt för människan att visa
omtanke om hunden är också framträdande.
Subjektivering
Det tydligaste sättet att framställa
hundar som personer och individer
med egna preferenser och idéer är att
namnge dem. Ett exempel på det har
jag redan tagit upp, nämligen hunden
Göran i annonsen för Doggy Light.
Detta fenomen är inget nytt utan förekommer redan på 1960-talet, även om
det blivit allt tydligare och mer frekvent förekommande över tid. Precis
som i andra typer av reklamannonser,
som handlar om konsumtionsvaror för
människor, är det ofta idoler eller förebilder av olika slag som används i
annonserna för att garantera deras kvalitet (se exempelvis Torell, 2002: 99-102). Hundmatsmärket ”Sniff” hade en reklamkampanj 1960 där namn och bilder på olika champions användes i annonserna (bild 16). De hade alla samma upplägg. Till vänster var en bild på hunden
och till höger en bild på förpackningen. Ovanför hunden stod dess namn följt av texten ”rekommenderar SNIFF till alla kolleger!”. Här är det alltså hunden som för talan och dessutom
personifieras hunden ytterligare genom att det anspelas på att hunden har ett ”jobb” genom
användningen av begreppet kolleger (Hundsport nr 5, 1960: 38; nr 4, 1960: 35; nr 7-8, 1960:
23). Ett annat exempel på hur idoler används i reklam är den plötsliga förekomsten av St
Bernhardshundar i mitten på 60-talet i samband med att filmerna om Saltkråkan kommer. I
vissa fall är det till och med Båtsman som är på bilderna och/eller namnges i reklam för exempelvis ”HexoCil” hundschampo (bild 17) och ”Båtsman hundfisk” (Hundsport, nr 1, 1965:
52; Hundsport nr 12, 1965: 4; Hundsport, nr 10, 1965: 34).
Avslutningsvis vill jag ge ett exempel på det absoluta förmänskligandet av hundar i reklamsammanhang. Nu är det knappt längre tal om att föra över idéer och egenskaper på hundarna utan gränserna mellan hund och människa har helt upphört. I en reklamfilm för Doggy
(bild 18) visas en hund av rasen nova scotia duck tolling retriever som står i en talarstol i en
konferenslokal med människor som åhörare. En skylt på talarstolen talar om att vi befinner
oss på ”Hund- och matmässan” och på den vita duken som visar bilder till presentationen ser
vi att talaren är ”Fanny föreläsare, kostrådgivare”. Fotobilxtar bränns av, publiken sorlar och
vi får se hur Fanny manövrerar sin laptop för att visa power point-presentationer, pekar på
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bilderna med ena framtassen och använder pekpinne. Hon står på bakbenen, upprest som en
människa när hon håller presentationen. Hunden rör på munnen, gestikulerar och en kvinnoröst (som ska föreställa hundens) säger följande:
Alltså, varför importerar vi hundmat egentligen? Det är väl knappast smart för miljön? Nää, det
ska vara närproducerad hundmat. Och en annan fråga: Vad innehåller hundmaten? Självklart ska
det vara råvaror med kvalitet – svenskt kött till exempel och svenskt närproducerat fullkornsvete.
Människor har inte ensamrätt på kostcirkeln, vi hundar måste också få en balanserad kost. För ett
bättre hundliv. Några frågor? (TV-reklam för Doggy, finns att se på http://vimeo.com/edithouse/
videos)

Intrycket av att hunden är en människa och har alla mänskliga egenskaper utom de rent utseendemässiga förstärks ytterligare av att föredraget tar upp flera av de tidstypiska aspekter som
diskuteras när det gäller mat för människor – miljöfrågan, lokal produktion, innehåll, råvarornas kvalitet och ursprung samt näringsvärde.
Fanny föreläsare förkommer inte bara på den här reklamfilmen utan hon har en egen sida
på Doggys hemsida där man kan läsa om henne och hennes arbete som kostrådgivare. Där
finns länkar till PDF-filer med hennes senaste föreläsningar och hennes filmer på youtube.
Den här hunden har inte bara ett namn och ett yrke – hon har en människas yrke, till skillnad
från sina föregångare i 60-talets Sniffannonser och hunden som spelar Båtsman. Hon deltar i
tidstypiska mänskliga aktiviteter och hennes personliga egenskaper och intressen beskrivs
utförligt på hemsidan. Genom twitter kan man enligt hemsidan konversera och följa hennes
dagliga aktiviteter (http://doggy.se/sv/red/fanny/).

Avslutning
Det vi sett här är hur hundägandet har etablerats som konsumtionsarena de senaste 50 åren.
Exemplet mat har fått illustrera detta. I de övertalande utsagor som reklamannonserna innehåller har olika behov hos hundar och hundägare formulerats, och gradvis har dessa förändrats. Detta kan ses som ett exempel på hur marknadsföring ofta fungerar. Genom att peka ut
olika behov och göra konsumenterna uppmärksamma på dessa anspelar man på en oro, eller
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ett dåligt samvete, som grundar sig i önskan att vara en tillräckligt god hundägare (i det här
fallet). I andra sammanhang kan det vara en god förälder, vän eller partner man vill vara. På
så sätt konstrueras en efterfrågan för produkterna.
Hundarna förmänskligas också genom att idéer, behov och ideologier tillskrivs dem. Hunden blir på så sätt ett objekt för människans konsumtion eftersom hundägandet blir ytterligare
ett område där människan formulerar och uttrycker sin identitet. Samtidigt blir hunden genom
att tillskrivas mänskliga egenskaper ett subjekt med egna behov och preferenser som genom
människans handlande blir en aktiv konsument.
Gränsen mellan människa och hund blir i det närmaste helt obefintlig, det är till slut bara
det yttre som skiljer oss åt, åtminstone i reklam- och konsumtionssammanhang. Genom att
framställa hundar som subjekt i reklamen blir de på ett paradoxalt sätt ännu mer objektifierade. Det är inte sin egen talan de för utan varuproducenternas. På så sätt förstärks deras
funktion som objekt i konsumtionssamhället.
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”De patenterade konsterna” – 100 år av upphovsrättskritik
Martin Fredriksson
Tema Q, Linköpings universitet
martin.fredriksson@isak.liu.se
Ända sedan 1700-talet har upphovsrätten motiverats utifrån John Lockes naturrättsliga föreställning om att varje individ har en odiskutabel rätt till frukterna av
sitt eget arbete. Att författare, konstnärer och andra upphovsmän därmed har en
naturlig äganderätt till sina egna verk är en grundtes som fortfarande präglar
synen på upphovsrätten. Under senare år har denna tes mött högljutt motstånd,
men det har alltid funnits röster som har ifrågasatt det självskrivna och naturliga i
upphovsmannens rätt att begränsa andra människors tillgång på kultur. I detta paper tittar jag närmare på hur sådana motdiskurser har artikulerats i upphovsrättshistorien. Det en text vigd åt avvikare och nejsägare i den svenska riksdagsdebatten om upphovsrätt från mitten av 1800-talet fram till 1960 och den visar
bland annat hur upphovsrättsfrågan på olika sätt inordnats i en politisk debatt där
kritiken växelvis kommit från liberalt och socialistiskt håll. Avslutningsvis frågar
jag mig vilka perspektiv dessa röster kan ge på dagens upphovsrättsdebatt och vad
de kan säga om upphovsrättskritikens roll i samtidens politiska landskap.
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Upphovsrättens uppgång och fall?
Rättegången mot Pirate Bay och instiftandet av den omdebatterade Ipred-lagen har placerat
upphovsrätten högt upp på den politiska dagordningen under det senaste året. Konstnärernas
och kulturindustrins behov av avkastning på arbete och kapital har ställts mot kulturens frihet
och många menar att dagens lagstiftning hämmar den konstnärliga kreativiteten och begränsar
allmänhetens tillgång på kultur. Men motståndet mot upphovsrättsdiskursen är inget nytt. Redan 1975 menade Stig Strömholm att upphovsrätten tycks ha haft störst stöd bland politiker
och allmänhet när 1960 års upphovsrättslag instiftades men att detta stöd började falna bara
några år senare:
Sedan [1960] har vinden vänt. Redan mot slutet av 1960-talet hävdade i Sverige regissörer
och skådespelare, att det dramatiska verket är teatergruppens egendom lika mycket som författarens. […]Från annat håll gjordes gällande, att den individuella upphovsrätten är ett nattståndet borgerligt påfund, och snabbtungade politiker började tala om ’intellektuell allemansrätt’ som något nytt och progressivt. I fråga om nya och tekniskt svårbemästrade former för
nyttjande av intellektuella verk började kollektiva avtal om fritt nyttjande mot gäldande av en
avgift till upphovsmännens organisationer vinna insteg. Så tycks man då, med allt tillbörligt
buller och bång, vilja ta det stora steget tillbaka till början av en mycket gammal historia.1
Den historia som Strömholm åsyftar tog sin början med 1810 års Tryckfrihetsförordning
som ibland beskrivs som Sveriges första upphovsrättslag. Det upphovsrättsliga inslaget i
tryckfrihetsförordningen inskränkte sig dock till en paragraf som fastslog att varje text är författarens egendom. Det var först 1877 som upphovsrätten kodifierades i en separat lagstiftning: Lagen angående eganderätt till skrift (SFS 1877:28). Under inflytande av rättens internationalisering och den medieteknologiska utvecklingen skulle denna lag i tur och ordning
ersättas av Lagen om rätt till litterära och musikaliska verk (SFS 1919:381) 1919 och 1960
års Lag om rätt till litterära och musikaliska verk (SFS 1960:729). Den sistnämnda är fortfarande är giltig om än i kraftigt reviderad form.
Strömholms vittnesmål från 1970-talets mitt är intressant av två anledningar. För det första
påminner det oss om att dagens debatt inte saknar historiska exempel och att upphovsrätten
stod under hårt angrepp redan på 1970-talet. För det andra framställer det 1960 års lagstiftning som upphovsrättens höjdpunkt och eventuella slutpunkt. Oron för att upphovsrätten
skulle demonteras vederlades under kommande decennier när nationella lagstiftningar och
internationella direktiv snarare utsträckte upphovsmännens rättsskydd. Men ändå är synen på
upphovsrätten som ett utvecklingsprojekt som kanske närmar sig sitt slut lika aktuell idag när
utopister och domedagsprofeter debatterar upphovsrättens plats i framtidens radikalt nya kulturell ordning. Därför kan det vara på sin plats att ta ett steg tillbaka och fråga sig hur den
politiska uppslutningen bakom detta utvecklingsprojekt egentligen har sett ut under historiens
gång. I den här artikeln kommer jag att titta närmare på några röster i den svenska riksdagsdebatten som på olika sätt ifrågasatt upphovsrätten och formulerat alternativa sätt att se på
kultur, kreativitet och egendom.

1800-talet – en borgerlig upphovsrättskritik
Den första svenska upphovsrättsbestämmelse instiftades till synes i förbifarten. Den enskilda
paragraf i 1810 års svenska upphovsrättsparagraf som fastslog författarens rättigheter antogs
utan någon debatt i riksdagen som uteslutande intresserade sig för den överskuggande tryckfrihetsfrågan. Det dröjde till 1840-talet innan riksdagen började diskutera upphovsrätten som
en självständig fråga, och det var först i debatten kring 1867 års Lag angående efterbildning
1

Strömholm (1975) s. 290.
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af konstwerk som någon direkt kritik mot idén om en oinskränkt konstnärlig ensamrätt skulle
formuleras. Här ventilerades för första gången en uttalad oro för att den konstnärliga friheten
och den allmänna bildningen kunde bli lidande av vad bondeståndets Per Östman uppfattade
som en privatisering av de fria konsterna:
Detta betänkande afser förbud mot eftertryck utaf alstren af de fria konsterna, men häruti
tyckes mig ligga en motsägelse, och jag anser att dessa senare, i den händelse lagen härom
vinner framgång, borde byta om namn, och hädanefter benämnas de ’patenterade konsterna’. 2
Östmans motstånd grundade sig delvis i en oro för att konstens utveckling skulle hämmas
om framtidens konstnärer inte tilläts kopiera historiens mästare – ett argument som delvis
gick tillbaka på en äldre, klassicistisk konstsyn. Samtidigt antydde han också att ett förbud
mot efterbildning av konstverk inte var förenlig med liberalismens ideal:
”Jag vet icke, huruvida ett dylikt tillstyrkande är fullt passande för vår tid, då man ifrar för
full frihet i alla grenar af mensklig verksamhet. Genom upprättande af dylika skrankor hindrar
man all fri täflan för dem, som sysselsätta sig med frambringande af konstens alster”. 3
I samband med nästa stora lagstiftning – 1877 års Lag angående eganderätt till skrift –
skulle denna fråga ställas på sin spets i diskussionerna kring rätten till översättningar. Här
stod konflikten mellan de som ansåg att den svenska upphovsrättslagen skulle skydda
utländska författare i svensk översättning och de som på liberala manér förespråkade en
”översättningsfrihet” som innebar att svenska förläggare var fria att publicera utländska verk
utan att ta hänsyn till författarnas anspråk på ekonomisk ersättning. 4 Ett upphovsrättsskydd
för utländsk litteratur likställdes ofta med tullar och andra handelshinder och riksdagsmannen
Herman Rundgren ondgjorde sig över att liberalernas iver att värna det fria handelsutbytet
inte tycktes gälla på litteraturens område:
I afseende på tullagstiftningen hafva vi varit mycket liberala, då vi dels borttagit dels nedsatt tullarne, så att den främmande industrien kan införa sina alster och sitt kram här i
landet, antingen utan tull eller ock mot en helt ringa afgift, nu deremot, då det gäller litteraturen, tankens alster, då vill man icke längre tillämpa den der fria lagstiftningen, utan
visa sin ridderlighet genom att lägga bojor på det fria utbytet. 5

Ett neoklassiskt motstånd mot upphovsrätten tog form i England redan under 1870-talet.
Dessa nyliberalerna avfärdade upphovsrätten som ett artificiellt sätt att begränsa utbudet av
immateriella varor och tog avstånd från tanken på att man kan äga ett litterärt verk och hindra
andra från att bruka och omforma det. 6 Kreativitet handlade inte om att vara först med att
göra något utan snarare om att göra det så bra som möjligt vilket gjorde efterhärmning till ett
fullt legitimt konstnärligt uttryck. 7 Därför var upphovsrätten en orättfärdig begränsning av det
fria varuutbytet medan plagiering och piratkopiering följaktligen var en kulturell och
ekonomisk rättighet.
Men Östmans och Rundgrens invändningar var bara en svag genklang av denna internationell tankeströmning; 1877 års riksdagsdebatt rymde över huvud taget mycket få explicita
uttryck för ett sådant ideologiskt ställningstagande. Förläggarnas motvilja mot att ge översatt
litteratur samma rättsskydd som inhemsk handlade i praktiken mest om egennytta. De hade
helt enkelt vant sig vid att översätta och publicera utländska verk utan att betala ett öre till
författarna och de ville inte förlora denna goda affärsmöjlighet. Här hänvisade förläggarna
2
3
4
5
6
7

Bondeståndets riksdagsprotokoll 1863, Band 3, s. 57.
Bondeståndets riksdagsprotokoll 1863, Band 3, s. 54.
Riksdagsprotokoll, FK, 1877, Nr. 25, s. 15 ff.
Riksdagsprotokoll, AK, 1877, Nr. 38, s. 47.
Saint-Amour (2003) s. 24 ff.
Saint-Amour (2003) s. 40 f.
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inte i första hand till några vidlyftiga ekonomiska teorier utan till nationens kulturella behov.
De menade att ett litet språkområde som Sverige riskerade att isoleras kulturellt om man införde ett översättarskydd som skulle höja priserna på utländsk litteratur och hindra svenska
läsare att ta del av världslitteraturen. På så vis gjorde sig förläggarna till företrädare för en
läsande allmänhet vars behov av god litteratur händelsevis sammanföll med förläggarnas egna
ekonomiska intressen.

Upphovsrätten och socialismen – 1919 års lagstiftning
Förläggarna lyckades länge värna sin översättningsfrihet, men 1904 skulle Sverige till slut
underteckna Bernkonventionen och därmed också förbinda sig att ge utländska författare ett
visst upphovsrättsskydd. I och med 1919 års upphovsrättslagstiftning gjorde emellertid många
av de idéer som förläggarna lanserade 40 år tidigare en oväntad comeback. Nu var det inte
längre borgerskapets företrädare utan ledande socialdemokrater som tog fasta på den potentiella motsättningen mellan upphovsrättens expansion och allmänhetens behov av fritt tillgänglig kultur. Samtidigt påpekade flera riksdagsledamöter att det var hög tid att även granska
förläggarnas roll i sammanhanget. Den första som diskuterade maktrelationen mellan författaren och förläggaren var riksdagsledamoten Carl Lindhagen – borgmästare i Stockholm och
växelvis socialdemokratisk och vänsterradikalt obunden ledamot av första kammaren. Lindhagen påpekade att en lag som inte tar hänsyn till verklighetens ojämlika fördelning av pengar
och inflytande riskerar att bli ett utslag av ”formaldemokrati.”
Vad som därför också bör avvägas är gränsskillnaden mellan förläggarens makt och rätt å
ena sidan samt författarens rätt och allmänhetens intressen å andra sidan. Det är alltför
vanligt, att man blundar för så stora realiteter, och det synes också hava inträffat här, åtminstone såvitt propositionen utvisar. Tidens sociala problem spelar in även här och för
detta ryggar alltid även formaldemokratien tillbaka. 8

För att verka för en reell maktomfördelning föreslog han att lagen skulle skilja på författarens
och förläggarens skyddstid och erkänna författaren en längre skyddstid än förläggaren. Även
om Lindhagens förslag inte vann något bredare stöd skulle det få ett visst gehör bland andra
kammarens socialdemokrater. Per Albin Hansson och Wilhelm Björck stödde exempelvis
Lindhagens idé i en egen motion där de föreslog att upphovsrätten bara skulle gälla i tio år när
den överlåts till någon annan än författaren. 9
I första hand behandlade dock Hanssons och Björks motion en helt annan fråga, nämligen
översättarrätten. Med hänvisning till att upphovsrätten i sin nuvarande utformning i första
hand är till förläggarnas gagn eftersom det i slutändan är förläggaren som profiterar på författarens arbete vände sig Hansson och Björck mot förslaget om ett stärkt översättarskydd. Nu
blåste ett antal ledande socialdemokrater nytt liv i ett av förläggarnas gamla argument: att ett
internationellt översättningsskydd hotar den läsande allmänhetens tillgång på god litteratur.
Men genom att framhålla att ett stärkt upphovsrättsskydd för översatt litteratur ger ett fåtal
kapitalstarka förläggare monopol på enskilda verk som skulle spridas bättre och billigare om
de vore allmän egendom vred de detta argument ur händerna på förlagsindustrin och vände
det mot dem. 10 Här formulerades en alternativ vänsterorienterad kritik mot översättarrätten
som definierar förläggaren som en profitör som berikar sig på den läsande allmänhetens bekostnad.

8 Första Kammaren, motion Nr. 107, 1919.
9 Andra kammaren, motion Nr. 266, 1919, s. 11.
10 Andra kammaren, motion Nr. 266, passim.
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Hanssons och Björks ståndpunkt skulle få ganska stort inflytande i riksdagsdebatten, framför allt i andra kammaren där också Hjalmar Branting kastade sig in i diskussionen och framhöll vikten av att anlägga ett socialt perspektiv och inte bara se upphovsrätten som en handels- eller förmögenhetsrättslig angelägenhet: ”…det kan sättas i fråga, om tidpunkten är den
rätta att föra fram ett så rent juridiskt privatekonomiskt betraktelsesätt, som här är anlagt alltigenom, i stället för att se på de sociala följderna av att detta betraktelsesätt göres gällande”.11
Gustav Möller – tidningsredaktör, bokförläggare, framtida socialminister och partisekreterare
i SAP 1916-1940 – anslog ett mer offensivt tonläge: ”…jag betraktar en viss del av detta lagförslag som ett mycket allvarligt för att icke säga ett av de allvarligaste attentat gent emot
betydande kulturintressen, som över huvud förekomma här i landet…” 12
De inblandade aktörernas partitillhörighet visade att ett alternativt socialistisk perspektiv på
författarrätten höll på att ta form i debatten kring 1919 års upphovsrättslag. Denna kritiska
hållning utgick från att upphovsrätten i första hand gynnade de kapitalstarka förläggarna eftersom författare och förläggare inte var jämbördiga parter i en affärsöverenskommelse utan
snarare kunde liknas vid arbetare och kapitalister. Det allra tydligaste exemplet på detta var
kanske socialdemokraten och tidningsmannen Artur Engbergs inlägg inför andra kammaren
där han konstaterade: ”också författaren ligger i händerna på den ekonomiska utnyttjaren […]
ty frukterna gå nu till förläggaren och icke till arbetaren-författaren” 13
Att döma av voteringen i andra kammaren var motståndet mot propositionens förlag till en
ny upphovsrättslag ganska utbrett. De beslutade sig till slut för att godkänna lagförslaget men
det skedde med minsta möjliga marginal: omröstningen utföll med 59 röster för och 59 röster
mot och en utslagsröst fick fälla avgörandet till propositionens fördel. 14 Det är naturligtvis
omöjligt att säga hur många som röstade nej utifrån en vänsterorienterad upphovsrättskritik,
men eftersom den socialdemokratiska oppositionen i stort sett var de enda som argumenterade
mot förslaget som helhet och socialdemokraterna vid det här laget utgjorde drygt 40 % av
andra kammaren kan man anta att en ansenlig del av nejsägarna påverkats av deras argumentation. 15
Per Albin Hansson och många av de andra socialdemokraterna representerade en ny, mer
skeptisk och restriktiv syn på upphovsrätten. Deras inpass i 1919 års lagstiftningsprocess innebar att upphovsrättskritiken för första gången fick ett så stort genomslag i den svenska riksdagsdebatten att den hotade att välta ett helt lagförslag. Samtidigt skulle den inordnas i en
partipolitiska höger-vänsterskala där den blev en del av en socialistisk systemkritik. Eller som
Lindhagen uttryckte det: ”Man kan utan överdrift säga, att tidningsredaktörer och bokförläggare väsentligen ha monopol på tryckfriheten. Detta är icke alls någon förebråelse mot dem.
Samhällssystemet anvisar ingen annan utväg.” 16

Dagens upphovsrättslag – ett kortlivat samförstånd
Men det socialdemokratiska motståndet visade sig vara övergående. När förslaget till 1960 års
upphovsrättslag presenterades inför riksdagen var det i stort sett bara en person – John Lundberg, socialdemokratisk ledamot av andra kammaren – som anförde någon fundamental kritik
mot lagförslaget och försökte väcka en djupare idédebatt kring upphovsrättsfrågan. Lundberg
motionerade om att propositionen skulle avslås och han menade att det var dags att överge
upphovsrätten som helhet eftersom den hämmade den kulturella, tekniska och ekonomiska
11
12
13
14
15
16

Andra kammaren, protokoll Nr. 24, 1919, s. 38.
Tvåkammarriksdagen 1867-1970, vol. 1, s. 100; Andra kammaren, protokoll Nr. 24, 1919, s. 25.
Andra kammaren, protokoll Nr. 24, 1919, s. 32.
Andra kammaren, protokoll Nr. 24, 1919, s. 49.
Tvåkammarriksdagen 1867-1970, Vol. 1, s. 21
Första kammaren, motion Nr 107, 1919,s. 1.
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utvecklingen och hindrade kulturens spridning till de breda folklagren. I upphovsrättens ställe
föreslog han ett statligt anslag på 20 miljoner per år till unga författare och konstnärer. 17
Lundberg såg kulturen som en gemensam egendom som upphovsrättslagen privatiserade:
”Upphovsrätten gynnar en snedvriden syn på äganderätt, och upphovsmännen bryter sig ut ur
solidariteten som självgoda desertörer utan ansvar mot konstnärligt skapande eller det kollektiv eller samhälle de trots allt är en liten del av.” 18 Att upphovsrätten dessutom var ärftlig
innebar att den premierade drönare som inte ville försörja sig själva utan ”måste hänga fast
vid död mans prestation”. 19 Lundberg menade att det kulturella skapandet är en kollektiv
verksamhet och att det enskilda verket är ett led i en kreativ utvecklingskedja där varje
konstnär och författare lutar sig mot och berikas av sina föregångare. Därför är de enskilda
verken också sammanvävda i en kulturell helhet och de kan inte brytas ut till privata ägodelar.
Upphovsrätten lade dessutom de kulturella verken i händerna på godtyckligt utvalda upphovsmän som inte nödvändigtvis hade bidragit med någon större egen kreativ insats: ”Den
utpekade upphovsmannen blir ett resultat av en slump: han blir den som tar de ekonomiska
fördelarna av ett lagarbete, där generationers erfarenheter samlats och utnyttjats”. 20
Lundberg hade gått en klassisk socialdemokratiskt bildningsväg: han var en gammal sågverksarbetare som hade han läst vid Brunnsviks folkhögskola, LO-skolan och Nordiska
folkhögskolan i Genève för att sedan bli ombudsman och slutligen riksdagsledamot. 21 Denna
starka arbetarrörelseförankring präglade också Lundbergs motstånd mot upphovsrätten som
han såg som ett direkt hot mot folkbildningen:
Det förefaller som om utredarna och propositionsskrivaren har blivit förskräckta över att
boken, konsten, musiken och allt det vi kallar kulturella värden jämte radio och TV genom
samhällsutvecklingen och den förbättrade ekonomien för arbetare, jordbrukare m.fl. har funnit
väg till allmoges hem. […] Är det detta som förskräcker? Förtjänsterna i det andliga skrået
skall öka genom en ny skråordning. Pengarna måste gå före en spridning av de kulturella
värdena och tillföras […] privilegierade grupper. 22
Lundberg menade att propositionen som helhet var oförenlig med tidens sociala och kulturella utveckling: om radio, TV och ett ökat välstånd hade bidragit till att sprida kultur och
upplysning till folket uttryckte upphovsrätten ett reaktionärt skråtänkande som gynnade förmögna upphovsmän och deras advokater på bekostnad av det bildningstörstande folket. 23
Också konstnärerna själva förlorade på denna ordning eftersom deras konstnärliga frihet inskränktes och kreativiteten gjordes till en handelsvara i ett ekonomiskt och juridiskt system
som inte var lämpat för skapade verksamhet:
Litterärt och konstnärligt skapande är tidlöst, att materialisera detta i en upphovsrätt medför att det blir det affärsmässiga, det skråmässiga etc. som blir det dominerande. Det blir en
konstnär likt isbjörnarna på Skansen, som kan förbanna grottans trånghet och ofrihet men
tvingas glädjas åt att kronorna vid entrékorsen ökar för varje gång de fångna ger liv åt en
unge, som också är dömd att likt föräldrarna försättas i fångenskap. Upphovsrätt och litterärt
och konstnärligt skapande är oförenliga begrepp; de kväver varandra [---] Man kan döda kultur på många olika sätt. En del bränner böcker, synagogor etc., andra kan utnyttja en upphovsrätt i samma syfte. 24
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Andra kammaren, Motion Nr. 662, 1960.
Andra kammaren, Protokoll Nr. 29, 1960.
Andra kammaren, Protokoll Nr. 2, s. 15.
Andra kammaren, Motion Nr. 662, 1960, s. 6.
Tvåkammarriksdagen 1867-1970, Band I, s. 321.
Andra kammaren, Protokoll Nr. 2, 1960, s. 16.
Andra kammaren, Protokoll Nr. 2, s. 15 f; Andra kammaren, Protokoll Nr. 29, 1960, s. 127.
Andra kammaren, Motion Nr. 662, 1960, s. 7f.

296

Samtidigt som den nya lagen stängde in kulturen i äganderättens järnbur riskerade den
också att kriminalisera konsumenten som plötsligt fick se sin personliga rätt att fritt bruka
kulturen kringskuren:
För så väl närings- som samhällsliv, för vår demokrati och för de enskilda medborgarna
är det både farligt och trist om man ständigt och jämt måste hålla en jurist i hand och ha
ett processhot hängande över sig, när det gäller andliga och kulturella ting […] som vi lärt
oss att betrakta som samfälld egendom.. 25

Han konstaterade att en lag som kriminaliserar vad gemene man uppfattar som ett legitimt sätt
att konsumera kultur riskerar att göra alla till brottslingar utan att gagna några andra än juristerna och enstaka upphovsrättsinnehavare. 26
John Lundbergs styvnackade upphovsrättsmotstånd är ett lika intressant som isolerat inslag
i 1960 års riksdagsdebatt. I efterhand framstår han som en av de mest framsynta bland 1960
års debattörer eftersom hans inlägg fångade många av de frågor som har präglat debatten under 1990- och 2000-talet. Men i sin samtid fick han inte ens stöd från sina egna partikamrater.
40 år tidigare hade den moderna svenska socialdemokratins grundare satt fokus på några av
dagens mest brännande upphovsrättsproblem, men under 1900-talets gång skulle dessa försvinna från den socialdemokratiska agendan och när SAPs stjärna stod som högst var
Lundberg ensam företrädare för den kritiska hållning som Hjalmar Branting och Per Albin
Hansson en gång förfäktat. Lundbergs motion avfärdades i förbifarten av Lagutskottet och
Första kammaren och i Andra kammaren avslogs den efter votering med 145 röster mot 16. 27
I detta avseende har Strömholm alltså rätt i att 1960 års upphovsrättsdebatt präglades av ett
stabilt samförstånd kring upphovsrättens företräden: de liberala och socialistiska invändningar
som figurerat under historiens lopp var nu som bortblåsta och man kunde enas över partigränserna om att upphovsrätten per definition var något positivt. I efterhand framstår dock detta
samförstånd som en historisk parentes och det är anmärkningsvärt att riksdagens enda nejsägare, som var så ur takt med sin egen tid, skulle fånga så mycket av den upphovsrättskritik
som började växa fram redan i slutet av 1960-talet för att sedan återuppstå i kölvattnet efter
1990-talets digitala revolution.
En snabb överblick över den svenska upphovsrättskritikens historia visar att dagens debatt
inte saknar historiska paralleller. Det betyder inte att vi har sett allt förut: den digitala utvecklingen har väckt frågor som ingen kunde förutse 1960 eller 1975 och gjort upphovsrätten till
en ämne som förmodligen engagerar fler människor än någonsin tidigare. Men många av
dagens argument om konstens frihet, kulturens tillgänglighet och hotet mot den personliga
integriteten har likväl förekommit i så väl liberala som socialistiska tappningar under 1800och 1900-talen. Detta motsägelsefulla politiska arv, som till viss del förenar 1800-talets nyliberaler och det tidiga 1900-talets socialdemokratiska anfäder, bildar en fond till dagens politiska debatt. En fond som visar att upphovsrättens tendens att falla mellan de partipolitiska gliporna och förena liberaler, socialister och anarkister i en ohelig allians inte är ett syndrom på
blockpolitikens upplösning i en postmodern värld utan en gammal upphovsrättsproblematik i
ny skepnad.

25 Andra kammaren, Protokoll Nr. 2, 1960, s. 16.
26 Andra kammaren, Protokoll Nr. 29, 1960, s. 125.
27 Första kammarens protokoll, Nr. 28, 1960, s. 92; Andra kammarens protokoll, Nr. 29, 1960, s. 125 ff &
175.
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Maskinisk darwinism:
teknikens naturhistoria hos Samuel Butler
och Gilles Deleuze
Jonnie Eriksson
Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet
Jonnie.Eriksson@kultur.lu.se
Till de utmärkande dragen i det sena 1900-talets idéhistoria hör en framväxt av
teknologier som utmanar, omdefinierar eller överskrider gränsen mellan det naturliga och det articifiella, mellan det organiska och det tekniska. Detta kan ge
upphov till dystopiska visioner om förlusten av mänskliga värden, till om med
människans förlust som art i kampen mot sina uppfinningar, men också till utopiska bilder av människans överskridande av sina egna biologiska villkor. En inhuman fara står mot ett transhumant löfte. Problemet går emellertid djupare än så;
det gäller själva idén om liv i denna tid av artificialitet och teknologi, det gäller
mekanismerna för en utveckling som plötsligt omfattar maskinerna i lika hög grad
som människorna, deras kultur och resten av naturen. Denna studie jämför två gestalter – Samuel Butler och Gilles Deleuze –, åtskilda av ett århundrade, som på
olika vis, på samma gång innovativa som representativa, teoretiserar villkoren för
tänkandet av en teknikens naturhistoria och en maskinernas utvecklingslära.
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Introduktion
De senaste decenniernas visioner om genteknik, nanoteknologi, artificiell intelligens och cybernetiska organismer har starkt bidragit till spekulationer, med avsevärt populärkulturellt
genomslag, kring en posthuman eller transhuman framtid, då människan överskridit den biologiska determinismen och blivit en närmast teknologisk varelse. Livet självt förefaller kunna
manipuleras, imiteras och produceras med hjälp av dessa nya vetenskapliga framsteg, till den
grad att människan kan ses som härskare inte bara över naturen utan över sitt eget öde, kapabel att omförhandla sin natur via tekniken. Men de ger också en bild av ett skifte i den moderna idéhistorien vad gäller teknikens status, även dess historiska sådan, som föranleder frågor angående vad ”liv” är i en tid av teknologi som strävar mot ”artificiellt liv”? Eller mer
precist: Vad möjliggör, och hur kan vi tänka, utvecklingen av maskinella livsformer i en teknologiserad natur? Hur tänker vi oss en sådan värld, bortom människan, en maskinernas kultur, en maskinernas natur? Kan vi skriva historien om tekniken som den obestämda relationen
mellan natur och kultur?
Det idéhistoriska skiftet kan formuleras i följande hypotes: maskiner har under 1900-talet
kommit att gå från att betraktas som instrument eller redskap till att ses som organismer (vare
sig dessa är potentiella, virtuella eller aktuella). Man kan se detta i förvandlingen av robotar
från industriella, arbetande lemmar, vilka imiterar organ för att uppfylla en funktion och utföra ett arbete (gripa, lyfta, sätta samman etc.), till domesticerade djur, så att roboten just inte
arbetar utan deltar som individ i ett samspel (till exempel mekaniska hundar och sälar, men
även digitala, virtuella husdjur, såsom den japanska leksaken ”Tamiguchi”). Teknologin har
således gått från att producera maskiner som underlättar arbete, via maskiner som underlättar
liv, till maskiner som själva utgör ”liv”. Vad som därmed beskrivs är ett slags utvecklingslinje, fortfarande oavslutad, av maskinella eller tekniska former (motor–robot–cyborg–datavirus–avatar–?) – en utveckling som inte är progression, som om det rörde sig om alltmer avancerad teknik, utan en förgrenande evolution av biologiskt slag inom tekniken, en selekterande
uppkomst av diversitet. Från fabriken alltid något nytt...
Utifrån de av ett århundrade åtskilda tänkarna Samuel Butler (1835–1902) och Gilles Deleuze (1925–1995), närmare bestämt deras utmaningar av darwinismen i riktning mot en teori
om materiens minne, oorganiskt liv och teknologisk evolution, vill jag diskutera olika historiska och teoretiska perspektiv på en sådan lära om naturens teknologiska utvecklingshistoria
– en darwinism om apparaternas uppkomst och maskinens härledning.

Butler – maskinernas härledning
Samuel Butlers ”The Book of the Machines” utgör kapitel 23–25 av Erewhon, or, Over the
Range (1872, omarbetad utgåva 1901), 1 en satirisk idéroman om en engelsk näringsidkares
upptäcktsfärd till ett ännu okänt land med titelns namn. Texterna är baserade på en serie artiklar Butler skrev under sin tid som lammuppfödare i Nya Zealand under 1860-talet, strax
efter sin läsning av Darwins The Origin of Species (1859), med titlarna ”Darwin among the
Machines”, ”The Mechanical Creation” och ”Lucubratio Ebria”. Inom ramen för fiktionen är
landet Erewhon en teknofobisk utopi (anagrammet nowhere), en förmodern kultur som liknas
vid europeisk senmedeltid men med hög civilisationsnivå, där maskiner hör till det förgångna
och endast återfinns på museum. Invånarna har utvecklats till välbyggda, vackra, hälsosamma
människor, vilka betraktar sjukdomar som ett brott, uppenbarligen på grund av att de lämnat
maskinerna bakom sig och nu ser på dem med sådant förakt och som en sådan fara, att de
uttrycker avsky till och med för den besökande engelsmannens ur, pipa och tändsticka. ”The
1

Samuel Butler, Erewhon [1872/1901] (London: Penguin, 1985), s. 198–226.
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Book of the Machines” är en skrift som den fiktiva berättaren påträffar i detta land, i vilken
historien om nationens utvecklande av teknologiers, tendensen till dessa maskiners självständiga utvecklande och invånarnas nedmontering av hela sin tekniska kultur skildras.
Poängen med Butlers bok tycks vara de möjliga utfallen av en evolutionshistoria som omfattar både djur (inklusive människor) och maskiner (inklusive de enklaste redskap). Detta
synsätt manifesteras av att museet där de förfallna maskinerna bevaras är ett naturhistoriskt
museum – det är fullt av skelett och uppstoppade djur och fåglar, vid sidan av ångmotorer,
cylindrar, vevar etc. 2 Teknologin kan därför också ges sin egen naturalhistoriska taxonomi,
vilken såväl delar in maskinerna i släkten, arter, varieteter och andra underkategorier som
påvisar inte bara oanade släktskaper mellan existerande maskiner utan även en gemensam
anfader. 3 Oppositionen är inte ens tydlig mellan teknologin och biologin, för
maskinbegreppet är mycket vittomfattande. Teknikens apparater är sekundära i förhållande till
naturliga maskiner men de fyller en gemensam funktion. Således sägs det att innan äggkoppen
skapas för att hålla ägget, håller äggskalet självt äggets innanmäte på samma sätt, liksom
fågelboet håller äggen; alla är ägghållarmaskiner, de är ”faser av samma funktion”. 4
Dessa fasövergångar leder också till bilden av en möjlig utveckling – en progression av allt
bättre lämpade maskiner som fyller mer differentierade funktioner. Maskiner är visserligen
ännu mycket primitiva (när Butler skriver är ångmotorn, järnvägar, luftballonger och telegrafer hans exempel på den mest avancerade tekniken i England, 5 och exemplen från utopins
historia går i samma stil) men de tycks utvecklas fortare än någon av de tidigare livsformerna,
pådrivna i sin förbättring av människan själv, som därmed också verkar för sin egen utrotning.
Till skillnad från andra levande varelser behöver de inte ens kämpa inbördes för att genom
slumpmässigt naturligt urval utvecklas till bättre lämpade former – de har människan att göra
detta åt dem. 6 Maskinerna behöver fortfarande människorna – de verkar genom och för deras
verksamhet, de reagerar på varandra via förmedlingen av människans sinnen och handlingar –
men i framtiden kommer maskinerna utveckla sina egna sinnesorgan och sitt eget språk, med
större intelligens än människan (om än utan något moraliskt sinne).7
Beroendet är dock ömsesidigt. Även djur och människor behöver ”maskiner” i själva sin
fysiologi: organen är redan maskiner, i den vidare meningen – ögat, till exempel, är en ”semotor” (see-engine) som kan användas även efter att människan dött och dess mekanism blir
bara förstärkt av andra sådana seendemotorer, såsom kikare och teleskop. 8 Detsamma gäller
2
3
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Ibid., s. 82.
Ibid., s. 214: ”Here followed a very long and untranslatable digression about the different races and families
of the then existing machines. The writer attempted to support his theory by pointing out the similarities
existing between many machines of a widely different character, which served to show descent from a
common ancestor. He divided machines into their genera, subgenera, species, varieties, subvarieties, and so
forth. He proved the existence of connecting links between machines that seemed to have very little in
common, and showed that many more such links had existed, but had now perished. He pointed out
tendencies to reversion, and the presence of rudimentary organs which existed in many machines feebly
developed and perfectly useless, yet serving to mark descent from an ancestor to whom the function was
actually useful.”
Ibid., s. 199: ”The shell of a hen’s egg is made of a delicate white ware and is a machine as much as an eggcup is: the shell is a device for holding the egg, as much as the egg-cup for holding the shell: both are
phases of the same function; the hen makes the shell in her inside, but it is pure pottery. She makes her nest
outside of herself for convenience’ sake, but the nest is not more of a machine than the egg-shell is.”
Ibid., s. 149 f.
Ibid., s. 207.
Ibid., s. 202 f. Jfr s. 209: ”Are we not ourselves creating our successors in the supremacy of the earth? daily
adding to the beauty and delicacy of their organisation, daily giving them greater skill and supplying more
and more of that self-regulating self-acting power which will be better than any intellect?”
Ibid., s. 205.
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psykologi, för människans själ, hennes tankar och känslor, är påverkade av maskinerna. 9 En
individ är summan av de krafter som verkar på eller genom honom, både från arv och miljö,
samverkande eller motverkande varandra, och fungerar i sitt liv med en grad av förutbestämd
regelbundenhet ”som om han vore en maskin”. 10 Att maskiner i sitt beteende tycks mer regelbundna och deras framtid mer förutbestämd, är snarast för att vi i deras ännu klumpigare konstruktion kan se vad vi inte kan uppfatta i människans mer subtila organisation: de små skillnaderna i kombinationer som reglerar våra dispositioner och handlingar. Ju mer vana vi blir
vid att utröna dessa kombinationer (som vi blir med åldern), desto mer kan vi också förstå att
en människas handlingar är lagbundna på samma sätt som maskinerna. Man kan därför inte
neka maskinerna liv bara för att deras verksamhet tycks repetitiv. 11
Mot det eventuella argumentet att växtens reaktioner eller aktioner – såsom exemplet potatisen som i källaren låter sina groddar sträcka sig efter ljuset – skulle vara endast kemiska och
mekaniska, svarar den fiktiva författaren att detsamma kunde sägas om varje sensation, såväl
hos djur som hos människan, tycks det; det finns således ”a molecular action of thought” ur
vilken man kan härleda ”a dynamical theory of the passions”. 12 Samma resonemang ligger
bakom bestridandet av argumentet att maskiner inte kan reproducera sig. Nåväl, ångmaskiner
kan inte gifta sig och få barn, tillstår författaren, men maskiner har ett reproduktionssystem i
lika hög grad som organismer – de har förmågan att producera varandra, en sorts maskin konstruerande en annan, på ett sätt som kan liknas vid hur växter reproducerar sig med insekters
hjälp. Varje maskin av någon komplexitet är inte någon enskild sak, en individ att likna vid en
organism med ett reproduktivt centrum (ett organ för alstring), utan snarare ett slags samhälle
eller en stad utgjord av en mängd delar som var och en reproduceras för att sedan kombineras
i ett annat stadium av produktion. 13
Den fiktiva författaren av ”The Book of the Machines” påbjuder att maskiner är ”att betrakta som del av människans egen fysiska natur”, som ett slags ”utomkroppsliga lemmar.”
Medan de flesta djur har sina lemmar som del av sin egen kropp, ligger många av människans
lemmar lösa och utspridda i världen, redo att brukas vid behov. ”En maskin är bara en supplementär lem” och våra egna lemmar är redan maskiner; ett vanligt ben råkar bara (för närvarande) vara en bättre benmaskin än ett träben. 14 Däremot får vi anta att det finns andra maski9
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11

12
13
14

Ibid., s. 206 f: ”Man’s very soul is due to the machines; it is a machine-made thing: he thinks as he thinks,
and feels as he feels, through the work that machines have wrought upon him, and their existence is quite as
much a sine quâ non for his, as his for theirs.”
Ibid., s. 215 f: ”A man is the resultant and exponent of all the forces that have been brought to bear upon
him, whether before his birth or afterwards. His action at any moment depends solely upon his constitution,
and on the intensity and direction of the various agencies to which he is, and has been, subjected. Some of
these will counteract each other; but as he is by nature, and as he has been acted on, and is now acted on
from without, so will he do, as certainly and regularly as though he were a machine.”
Ibid., s. 218: ”The apparently greater regularity in the results of chemical than of human combinations
arises from our inability to perceive the subtle differences in human combinations—combinations which are
never identically repeated. [---] [I]t follows that the regularity with which machinery acts is no proof of the
absence of vitality, or at least of germs which may be developed into a new phase of life.” Vi får i
sammanhanget inte glömma att just vana och upprepning är två av Butlers karakteristika för liv i hans
biologiska arbeten – de två motiv som Deleuze också åberopar som centrala för honom, med hänvising till
Erewhon och Life and Habit; Gilles Deleuze, Différence et répétition (Paris: PUF, 1968), s. 393.
Butler, Erewhon, s. 201.
Ibid., s. 212.
Ibid., s. 223: ”Its author said that machines were to be regarded as a part of man’s own physical nature,
being really nothing but extra-corporeal limbs. Man, he said, was a machinate mammal. The lower animals
keep all their limbs at home in their own bodies, but many of man’s are loose, and lie about detached, now
here and now there, in various parts of the world—some being kept always handy for contingent use, and
others being occasionally hundreds of miles away. A machine is merely a supplementary limb; this is the be
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ner som är bättre ben – till exempel tåget, vilket beskrivs som en enorm fot till en femhundramansorganism 15 (och vi kan i senare tider tillägga cykeln, bilen och alla tänkbara
transportmedel). Till Butlers övriga exempel på maskinlemmar hör spaden, som är en
förlängning av armen till vilken handen bara är en ny led, och paraplyet, ett organ som
vecklas ut vid risk för väta – och så vidare. 16
Eftersom maskinernas evolution är så mycket snabbare än organisernas, har det parasitiska förhållandet mellan maskin och människa lett till en accelererad utveckling för den
mänskliga organismen via mekaniken; det är de utomkroppsliga lemmarna som anpassas och
förbättras, snarare än kroppsdelarnas. Men det finns också en risk i detta: ju mer maskinlemmarna förbättras, desto mer tillbakautvecklas kanske den egna kroppen, så att hela organismen blir ett rudimentärt organ, medan intelligensen, ”själen”, mekaniseras vidare. 17 För
människans del krävs emellertid pengar för att öka organismens mekaniska kapacitet och
således deltaga i utvecklingen; människans klass är i detta avseende avgörande för en ny uppdelning av levande varelser i släkten, arter och varieteter, som vilar på deras ”hästkrafter”, och
bara de rikaste kan därför råd att tillägna sig alla de maskinernas lemmar som människans
kropp kan sammankopplas med. 18 De förmögna är med andra ord de som har förmågan att
frigöra sig från sin egen organiska begränsning och delta i maskinernas utveckling. De är
”högre organiserade” eftersom deras andar har frigjort sig från materien och i stället ingår i ett
”utomkroppsligt system”. 19
Låt oss då ta ett långt språng in i den möjliga framtid som erewhonianerna avvärjde genom
sitt slavuppror i tekniken, in i den parallella verklighet där maskinerna tillåtits fortsätta sin
utveckling; vi landar då i den globaliserade västerländska civilisationen, cirka ett sekel senare. 20

Deleuze (& Guattari) – maskiniskt phylum
På många sätt kan 1900-talets senare hälft, och kanske i än högre grad 2000-talets första decennium, karakteriseras av en omtolkning av materialismen inte som vitalismens motsats,
utan tvärtom som ett uttryck för liv i sig. Även om vetenskapliga rön och förändringar i den
vetenskapliga diskursen har föranlett sådana skiften i perspektiv – inte minst cybernetiken och
idén om artificiell intelligens –, är den huvudsakliga filosofiska impulsen till denna omtolkning sannolikt Deleuze, särskilt hans samarbeten med psykiatrikern Félix Guattari (1930–
1997), även om de springer ur en konfrontation med bergsonismen och nydarwinismen. Me-

15
16
17

18

19
20

all and end all of machinery. We do not use our own limbs other than as machines; and a leg is only a much
better wooden leg than any one can manufacture.”
Ibid., s. 224.
Ibid, s. 223 f.
Ibid.: ”In fact, machines are to be regarded as the mode of development by which human organism is now
especially advancing, every past invention being an addition to the resources of the human body. [---] [Th]e
whole body might become purely rudimentary, the man himself being nothing but soul and mechanism, an
intelligent but passionless principle of mechanical action.”
Ibid., s. 224: ”It was this writer who originated the custom of classifying men by their horse-power, and
who divided them into genera, species, varieties, and subvarieties, giving them names from the hypothetical
language which expressed the number of limbs which they could command at any moment. He showed that
men became more highly and delicately organised the more nearly they approached the summit of
opulence, and that none but millionaires possessed the full complement of limbs with which mankind could
become incorporate.”
Ibid., s. 225.
Initialt i detta kronologiska sammanträffande: att Gilles Deleuzes och Félix Guattaris L’Anti-Œdipe, som
börjar teoretisera såväl människan som världen i termer av ”Mekanosfär”, ”begärande maskin” etc,
publiceras 1972, på året hundra år efter första upplagan av Butlers Erewhon.
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dan de maskinella motiven förefaller introduceras i Gilles Deleuzes tänkande under intryck av
Guattari, är Samuel Butler den gestalt – redan tidigare närvarande i Deleuzes skrifter – via
vilken en darwinistisk evolutionism (påverkad av modern molekylärbiologi) kan förenas med
en typ av vitalism för teknologin.
René Schérer lyfter i detta avseende fram Samuel Butler som inspirationskälla till en idé
hos Deleuze om – som essätiteln säger – ”världsalltets stora oorganiska liv”. 21 Även John
Marks nämner Butler som en inspiratör till den ”maskiniska vitalism” som beskriver sammansättningar bortom vitalismens organiska enhet och mekanismens strukturella enhet, 22 och
Keith Ansell Pearson ser honom som föregångare till den guattarianska ”begärande maskinen” och ”det maskiniska omedvetna” eftersom han visar dels att evolutionen är från början
maskinisk och dels att organismer kan jämföras med maskiner i kraft av att de båda verkar
genom en sofistikerad ingenjörskonst som sätter samman distinkta delar. 23 Ansell Pearson är
nog den som hittills mest utförligt studerat det maskiniska hos Deleuze och Guattari i en biologisk och evolutionär kontext. Tolkningarna intar emellertid antingen ett politiskt perspektiv,
som kritiserar den ”stora berättelsen” om hur maskinell utveckling leder till att artificiell intelligens,24 eller en biologisk inriktning, som förstår det ”maskiniska” som en typ av blivande
vars heterogena sammansättningar står i kontrast till darwinismens linearitet.25
Begreppet ”maskinism” (machinisme) införs av Guattari, och anammas av Deleuze, just
för att undvika sammanblandningen av deras ”maskiner” med en traditionell ”mekanism”,
särskilt den i fransk, cartesiansk tradition. Detta bör dock inte feltolkas som att ställa begreppet i en opposition mot konkreta, tekniska maskiner, för det rör sig på intet vis om en metaforisk maskin – vilket är just det fel mekanismen gör (att universum är ett urverk, djuren automater etc). I stället innefattas teknologin som en uppsättning maskiner bland många andra i en
allmän, universell ”Mekanosfär”. Det maskiniska är det system av heterogena sammansättningar som villkorar varje enskild struktur, som de benämner anordning (agencement), inklusive den tekniska apparaten; det kompletteras av begreppet rhizom som uttryck för bejakandet
av det acentriska, icke-hierarkiska och icke-beständiga i denna heterogenitet. 26 Det finns därför en viss validitiet i varje försök att ta ”maskinismen” bokstavligt som ett villkor för en teknologisk utveckling, särskilt om denna är relaterad till en posthuman idé om ett liv bortom det
mänskliga och det organiska. Till tolkningar i detta mer teknologiska register hör Jack
Johnstons The Allure of Machinic Life computational assemblage (2008), vilken använder
deleuzio-guattarianskt färgade begrepp som machinic life och computational assemblage för

21 René Schérer, ”Samuel Butler : la grande vie inorganique de l’univers”, i Bruno Gelas & Hervé Micolet
(red.), Deleuze et les écrivains : littérature et philosophie (Nantes: Cécile Defaut, 2007), s. 209–221.
22 John Marks, Gilles Deleuze: Vitalism and Multiplicity (London: Pluto Press, 1998), s. 48 f.
23 Keith Ansell Pearson, Viroid Life: Perspectives on Nietzsche and the Transhuman Condition (London &
New York: Routledge, 1997), s. 142 f.
24 Ibid., s. 124–150.
25 Främst id., Germinal Life: The Difference and Repetition of Deleuze (1999), s. 168 ff.
26 Bland många kommenterar är följande sammanfattning belysande: ”For the traditional teleological
outcomes or subjects’ intentions, Deleuze and Guattari substitute machinic combination (the combination of
what does not in any essential way belong together, and which has no special intent or end, but only the
ungrounded production of some of the possibilities—with which ones depending on the various systems
which become associated.) For the traditional hierarchical relationship of things that remain essentially the
same over time, they substitute the rhizome (that is, the random collection or assembly of heterogeneous
elements without hierarchical order—a multiplicity that is a horizontal combination of phenomena that have
only a temporary character due to their changing contextual relationships).” Robert Mugerauer, ”Deleuze
and Guattari’s Return to Science as a Basis for Environmental Philosophy”, i Bruce V. Foltz & Robert
Frodeman (eds), Rethinking Nature: Essays in Environmental Philosophy (Bloomington/Indianapolis:
Indiana University Press, 2004), s. 195.
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att ge en teoretiskt systematisk ram åt forskningsfältet ALife (artificiellt liv, som komplement
till AI, artificiell intelligens).27
Källan till en sådan materiell vitalism finns i synnerhet i kapitlet ”1227 - Traite de nomadologie : la machine du guerre” i Deleuzes och Guattaris Mille plateaux (1980).28 Här finns
ansatsen att skriva att skriva en maskinernas naturalhistoria, en vidgning av Linnés system till
det oorganiska,29 ett motiv som ingår i den serie texter där Deleuze skisserar en naturalhistoria baserad inte på karakterisering av kroppsdelars form och funktion, utan på förmågor, affekter och hastigheter – en undersökning av vad en kropp kan göra (följande Spinoza)30 och
vad den individuella variationen kan åstadkomma (följande Darwin)31.
Kapitelrubriken, ”Traktat om nomadologin: krigsmaskinen”, annonserar två övergripande
motiv: å ena sidan en etnologiskt baserad beskrivning av nomadlivet som en speciell ekonomi
av rörelser i förhållande till ett rum öppet för utspridning och lag utanför Staten (grekiskans
nomós, bekant från Différence et répétition); å andra sidan krigsmaskinens sammansättning
och funktion vad gäller människans förhållande till teknik och politik. Dessa två motiv hör
dock ihop, för det största intresset visas just den icke-statliga eller anti-statliga nomadiska
krigsmaskinen, med mongolerna och särskilt Djingis khan som konceptuella karaktärer. Temat i kapitlet är med andra ord ett slags anarkistisk revolutionär potential i en uppfattning om
rum och hastighet som inte har Staten, den ”sedentära” och segmenterande formen, som modell, liksom en problematisering av vad ”maskiner” egentligen är i människans relationer inbördes eller till det icke-mänskliga, i opposition till en humanistisk, interioriserande modell
för samvaro och samhälle. Därför tenderar tolkningar av kapitlet – möjligen den viktigaste
källan till en deleuziansk anarkism – att fokusera just dessa politiska aspekter, en vapnens
teknologi och militärmaktens ekonomi,32 i förhållande till vilka ”deterritorialiseringarna” och
”flyktlinjerna” framstår som ett uppbrott från eller motstånd mot Statens territorium. Krigsmaskinen ställs emot Statsapparaten, och problemet blir hur krigsmaskinen – som hör till det
yttre, det oorganiserade och rörliga – kan fångas in och inordnas i den statliga militärmakten.33
Varje samhälle har sina maskiner, i teknologisk mening; men denna teknik, som i någon
mån understödjer makten och är dess redskap, är bara en del av ett större maskineri: de ”kollektiva anordningar”, alla system av verksamma och produktiva sammankopplingar, som utgör ett samhälle.34 Den poäng de gör är att maskinerna inte på något vis står i kontrast till
27 Jack Johnston, The Allure of Machinic Life: Cybernetics, Artificial Life, and the New AI (Cambridge, Mass.:
MIT Press, 2008); se s. ix ff för en presentationen av dessa begrepp: machinic life avser former av liv ”som
uppkommit i och genom tekniska interaktioner i människokonstruerade miljöer” , alltså inte i ”den naturliga
världen”, och vilka har förmågan till förändring och anpassning av sig själva till skiftande situationer;
computational assemblage definieras som ett förhållande mellan form och funktion, dvs. mellan en konkret
maskin eller apparat och den diskurs som ”förklarar och rättfärdigar” dennas syfte.
28 Gilles Deleuze & Félix Guattari, Mille plateaux : capitalisme et schizophrénie 2 [1980] (Paris: Minuit,
2004), s. 434–527.
29 Ibid., s. 491–517.
30 Se främst Gilles Deleuze, Spinoza et le problème de l’expression [1968] (Paris: Minuit, 1998), s. 197–213.
31 Gilles Deleuze, Différence et répétition (Paris: PUF, 1968), s. 319: ”Le leitmotif de L’origine des espèces
est : on ne sait pas ce que peut la différence individuelle ! on ne sait pas jusqu’où elle peut aller, à condition,
d’y joindre la sélection naturelle.”
32 Som ett exempel kan nämnas den svenska antologin Nomadologin (Stockholm: Raster förlag, 1998), en av
de första mer utförliga presentationerna av Deleuzes (och Guattaris) tänkande i Sverige, vilken också
innehåller en översättning av kapitlet: ”Traktat om nomadologin: krigsmaskinen”, s. 59–176.
33 Hela problemet med denna ”fångst”, detta inlemmande av motståndet i själva systemet, berörs vidare i det
åtföljande kapitlet: ”7000 av. J.-C. - Appareil de capture”, Mille plateaux, s. 528–591.
34 Deleuze, Pourparlers, s. 237: ”A chaque type de société, évidemment, on peut faire correspondre un type
de machine : les machines simples ou dynamiques pour les sociétés de souveraineté, les machines
énergétiques pour les disciples, les cybérnetiques et les ordinateurs pour les sociétés de contrôle. Mais les
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människorna, och definitivt inte att människorna (i egenskap av subjekt) hanterar eller utnyttjar maskinerna (såsom objekt) för något utilitärt eller produktivt syfte. Tvärtom är män
och kvinnor delar av ett maskineri, kuggar i en social maskin, ”inte i mindre mån än saker,
strukturer, metaller, material”, och inte bara när de arbetar utan i alla aspekter av sina liv, till
och med när de vilar.35
Att krigsmaskinerna är nomadiska innebär också att de är fria och vilda; även i detta avseende kan de jämföras med levande varelser – de motsvarar de otämjda, ännu naturliga djuren. Deleuze motsätter sig de domesticerade djurens förlust av sin djuriskhet när de inrättas i
en mänsklig miljö, i den oidipala ordningen, för att i stället, främst i kapitlet om djurblivanden
i Mille plateaux,36 beskriva hur människan ingår i ett hundblivande, vargblivande, råttblivande, insektblivande osv, allting ytterst sett ett molekylärt blivande: en sammankoppling, ett
möte, ett mellanting som upphäver de två organismerna för en maskinisk livsform. Denna
nomadiska deterritorialisering är en ”maskinisk” sammansättning, driven i sin molekylära
metamorfos av en krigsmaskin som angriper den mänskliga organismen.
Utredningen av krigsmaskinens varierande gestalter tar emellertid formen av en naturalhistoria, jämförbar med den i Butlers ”Book of the Machines”. Deleuze och Guattari utgår från
att det finns ett ”maskiniskt fylum” (phylum machinique) som sedan kan delas in i olika ”anordningar” (agencements). Den teknologiska utvecklingslinjen ur detta fylum följs föga förvånande i uppdelningen av ett visst verktyg i två typer: redskap och vapen. Dessa kan tas för
att ha olika bruksområden, produktiva respektive destruktiva, men de kan båda rent materiellt
användas till det motsatta syftet; under långa tider var det samma redskap som användes både
till jordbruk och strid. De kan därför sägas ingå i samma ”ekosystem” och tillhöra samma
maskiniska fylum.37 Vad som tycks definiera vapenmässigheten i ett redskap är dess förmåga till projektion: det som kastar eller kan kastas eller som stöter kan användas som vapen.
Ett bruksredskap är tvärtom infångande, ”introjektivt”: allt som samlar in, bringar i jämvikt
och införlivar är ett sådant don.38 Likaså skiljer sig vapemässigheten och donmässigheten åt
ifråga om hastighet, i det att vapnen definieras i ett system av snabbhetens och vilans växlingar (såsom jaktens differentiella tempo), medan donet genom implikation tvärtom är en
strävan till stillhet eller jämn rytm som verkar på ett yttre motstånd (arbetets repetitiva moment).39
Men det finns också en kontrast vad gäller affekterna – vilka begär, passioner eller känslor
som är verksamma i maskinernas sammankopplande system, ”anordningarna”. Dessa beskrivs
av författarna som ”kompositioner av begär”, medan begäret självt är någonting som sätts i
verket, något ”monterat, maskinerat”.40 Arbetet tycks förknippat med statsformationer och
mellanmänskliga relationer, till ”en organisering och utveckling av Formen” som motsvaras

35

36
37
38
39
40

machines n’expliquent rien, il faut analyser les agencements collectifs dont les machines ne sont qu’une
partie.”
Gilles Deleuze & Félix Guattari, Kafka – pour une littérature mineure [1975] (Paris: Minuit, 1996) , s. 145:
”[J]amais une machine n’est simplement technique. Au contraire, elle n’est technique que comme une
machine sociale, prenant des hommes et des femmes dans ses rouages, ou plutôt ayant des hommes et des
femmes parmi ses rouages, non moins que des choses, des structures, des métaux, des matières. [---] [L]es
hommes et les femmes font partie de la machine, non seulement dans leur travail, mais encore plus dans
leurs activités adjacentes, dans leur repos, dans leurs amours, dans leurs protestations, leurs indignations,
etc.”
”1730 - Devenir-intense, devenir-animal, devenir-imperceptible...”, i Deleuze & Guattari, Mille plateaux, s.
284–380.
Ibid., s. 491.
Ibid., s. 491 f.
Jfr ibid., s. 492 ff.
Ibid., s. 497: ”Les agencement sont passionels, ce sont des compositions de désir. Le désir n’a rien à voir
avec une détermination naturelle ou spontanée, il n’y a de désir qu’agençant, agencé, machiné.”
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av en formering av subjektet, medan krigsmaskinen handlar om affekter och hastigheter i
komposition, vilka snarare sätter människan i relation till redskap/vapen, utrustning, teknik
och djur. Deleuze och Guattari talar därför om infanteriets ”homosexuella” Eros och kavalleriets ”zoosexuella” Eros, det förra en samhörighet mellan män i grupp som blir medborgaren i
en stat, det andra en anordning av typen hästmänniskosoldat41 (ett slags kentaur-krigsmaskin,
kan man säga). Det finns till och med skillnad i fördelningen av affekterna till vapnens och
den fria handlingens sida, för affekterna är likt vapnen projektila, medan redskapen i sin ”introceptivitet” – eftersom de fångar in och förinnerligar – däremot är att likna vid känslor.42
Vapenmässigheten kan följaktligen sägas vara affektiv, medan redskapsmässigheten är sentimental.
Dessa skillnader och sociala uppdelningar hålls emellertid samman på ett gemensamt plan.
Ytterst sett finns det bara en enda ”fylogenetisk linje”, ett enda maskiniskt fylum, som är
”flödet av rörelsemateria, flödet av en materia i kontinuerlig variation, bärare av singulariteter
och uttrycksdrag”, på samma gång naturligt och artificiellt, ”enheten mellan människa och
Natur.”43 Mekanosfären skall således inte förstås som en uppsättning teknologiska apparater
men inte heller en sociokulturell värld i vilken människor agerar och skapar teknik för sina
egna syften (samhället är en maskin bland många andra). Den är inte skapad av människan
eller ens för människan, den är ett eget kompositionsplan som håller samman teknik och natur. Det maskiniska fylumet följer sina egna selektiva principer, det verkar bokstavligen autonomt och automatiskt. Detta tillåter en föreställning om en maskinernas evolution med biologin som modell, i den teknologiska vitalism – här tillsynes utgående från Henri Bergsons begrepp élan vital – som de ser teoretiserad av André Leroi-Gourhan,44 men som de i sin tur
utarbetar på ett mer allmänt plan: utvecklingen av teknik inom denna maskinism sker genom
att anordningar ”väljs ut” av fylumet,45 att en anordning ”uppfinns” genom att vissa drag
väljs ut, organiseras och ”skiktas”.46 ”Krigsmaskinen” är därför inte en samling vapen
utnyttjade i krigssyfte, utan tvärtom en sådan maskinisk anordning som föregår de specifika
vapnen, och detsamma gäller ”arbetsmaskinen” för arbetsredskapen.47
Men detta ”ytterst sett”, som är själva materien i rörelse och variabilitet, finner sig manifesterad i ett speciellt ämne: metallen. Metallerna, en oorganisk materia, uttrycker det icke-or41 Ibid., s. 496 f.
42 Ibid., s. 498: ”Les affects sont des projectiles autant que les armes, tandis que les sentiments sont
introceptifs comme les outils.” (”Affekterna är projektiler likaväl som vapnen, medan känslorna är
introceptiva liksom redskapen.”)
43 Ibid., s. 506: ”A la limite, il n’y a qu’une seule et même lignée phylogénétique, un seul et même phylum
machinique, idéellement continu : le flux de matière-mouvement, flux de matière en variation continue,
porteur de singularités et de traits d’expression.. Ce flux opératoire et expressif est aussi bien naturel
qu’artificiel : il est comme l’unité de l’homme et de la Nature.” Jfr s. 509: ”le phylum machinique, c’est la
matérialité, naturelle ou artificielle, et les deux à la fois, la matière en mouvement, en flux, en variation, en
tant que porteuse de singularités et de traits d’expression.”
44 Ibid., s. 507: ”Leroi-Gourhan est allé le plus loin dans un vitalisme technologique qui modèle l’évolution
technique sur l’évolution biologique au général : une Tendance universelle, chargée de toutes les
singularités et traits d’expression, traverse des milieux intérieurs et techniques qui la réfractent ou la
différencient, d’après les singularités et traits retenus, sélectionnés, réunis, rendus convergents, inventés par
chacun. Il y a bien un phylum machinique en variation qui le crée les agencements techniques, tandis que
les agencements inventent les phylums variables.”
45 Ibid., s. 495: ”C’est par l’intermédiaire des agencements que le phylum sélectionne, qualifie et même
invente des éléments technique.”
46 Ibid., s. 506: ”Mais, en même temps, il ne se réalise pas ici et maintenant sans se diviser, se différencier. On
appellera agencement tout ensemble de singularités et de traits prélevés sur le flux — sélectionnés,
organisés, stratifés — de manière à converger (consistance) artificiellement et naturellement : un
agencement, en ce sens, est une véritable invention.”
47 Jfr ibid., s. 495.
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ganiska Livet; metallen är ”vare sig ett ting eller en organism, utan en kropp utan organ.”48
Deleuze och Guattari kan därför, som ett komplement till Mekanosfären, tala om en ”panmetallism”, en metallurgisk monism: allt är materia, och all materia är till någon del metallisk;
metallurgin är materieflödets medvetande,49 den är, kan de säga, ”materiens fenomenologi.”50 De abstrakta linjer som metallernas flöde tecknar kan emellertid antingen kopplas
samman i det nomadiska rummet, och via konnektioner skapa ett ”rhizom” av hopp eller hål,
eller förenas i det sedentära rummet, och via konjunktioner skapa former och koder i en trädliknande struktur.51 Ett just fenomenologiskt exempel: metaller kan smältas och därmed avslöja materiens flödande natur, icke organiserad och formlös, materien i sitt mest rena, vilda
och nomadiska tillstånd. Men den kan också fås att stelna, så att flödet stannar upp och antingen anta spontana former eller aktivt formas genom en fördelning av singulariteterna och
uttrycksdragen, så att en viss typ av redskap anpassas till ett ändamål – i så fall stöpt i den
sociala maskinens form – eller formas för att bli ett konstföremål i en konstnärlig maskin,
med sina egna utvalda uttrycksdrag. Det oorganiska livet har därför en egen dynamik som gör
det maskiniska fylumet varierbart och gör att det kan förgrena sig i släkten, arter och varieteter av ”maskiner” och ”anordningar”, varav vissa är i konkret mening tekniska.
Detsamma gäller i viss mån också de biologiska varelserna, i den mån materien fortfarande
flödar genom dem. Ett exempel på maskinisk evolution, i biologisk mening, som lyfts fram av
Deleuze och Guattari är upptäckten under 1960-talet av så kallade hoppande gener, de fall då
virus sprider genetiskt material från en värd till en annan och därför kan skapa genetiska koder som korsar art- och släktgränser via smitta. Det är i detta avseende virusen och de gener
som bärs från en värd till en annan ger upphov till en maskinisk eller rhizomatisk evolution:
virusen väljer ut uttrycksdrag ur ett maskiniskt fylum för att skapa anordningar som sammankopplar arter på molekylär nivå; virusen är farkoster som experimenterar med livsformer i sin
egen autonoma genteknik.52

Konklusion
Samuel Butler och Gilles Deleuze representerar naturligtvis med avseende på evolutionsläran
skillnaden mellan det sena 1800-talets darwinism och det sena 1900-talets – från en konkurrerensbaserad, selekterande gradualism till en molekylärt kodad kommunikation och mutation i
ett slags saltationism – vilket innebär att berättelserna skiljer sig åt. I det ena fallet måste
människan kämpa mot sin uppfinnings naturliga strävan efter överlevnad och utveckling av
mer lämpade former, i vilken tekniken hotar att konkurrera ut mänskligheten. I det andra fallet
måste människan inse att kampen står i den naturliga materien själv, även inom människan,
mot en organisk ordning som hämmar livets fulla uttryck, så att den levande varelsen måste
liera sig med en metallisk ”kropp utan organ” och en nomadisk ”krigsmaskin” i ett ”maskiniskt fylum” för att följa det oorganiska livets kreativa evolution. (Darwinismen börjar här bli
svår att skilja från en bergsonism, som emellertid är starkt medierad via en ”butlerism”.)
Dessa samtids- eller framtidsvisioner är förvisso inte de enda. En tredje bild kan man se
hos den av Martin Heidegger påverkade Bernard Stiegler (1952–). I La technique et le temps
48 Ibid., s. 512: ”La prodigieuse idée d’une Vie non organique [...] est l’invention, l’intuition de la métallurgie.
Le métal n’est ni une chose ni un organisme, mais un corps sans organes.”
49 Ibid.: ”La métallurgie est la conscience ou la pensée de la matière-flux, et le métal le corrélat de cette
conscience. Comme l’exprime le panmétallisme, il y a coextensivité du métal à toute la matière, et de toute
matière à la métallurgie. Même les eaux, les herbes et les bois, les bêtes sont peuplés de sels ou d’éléments
minéraux. Tout n’est pas métal, mais il y a du métal partout. Le métal est le conducteur de toute la matière.”
50 Ibid., s. 512: ”la métallurgie, c’est [...] la phénoménologie de la matière.”
51 Jfr ibid., s. 517.
52 Ansell Pearson beskriver därför virus som ett slags evolutionsdrivande ingenjörer; Viroid Life, s. 132 ff.
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(3 volymer, 1994–2001) teoretiserar han tekniken som ett ”tredje vara” mellan det organiska
livet och den döda materien, mellan biologi och mekanik, men uppkommet genom en sammankoppling mellan dem. Denna sammansatta tredje form av vara, en ”zooteknologi”, följer
en separat utveckling, en ”teknologisk evolution”. Likväl har vi konstant kontakt med den,
eftersom den i egenskap av att vara en mellanposition även utgör en gräns mellan människan
och miljön, en gräns som på samma gång är ett hinder och ett medium: vi är inte längre levande varelser i direkt kontakt med naturen, utan vår relation är förmedlad via en zooteknologisk sfär.
Eller för att ta ytterligare ett alternativ: en annan zooteknologi, enligt vilken maskinerna
uppfinns såsom levande – de är av organiskt material och vi inkorporeras med dem genom
denna delade organicitet. Ett exempel är David Cronenbergs film eXistenZ (1999) – även den
med intryck från Heidegger, som titeln anger. Berättelsens virtual reality-spel gestaltas som
organiska spelkonsoler, behandlade som husdjur, sammankopplade med spelarens ryggrad via
en slags navelsträngliknande sladd; till andra sådana organiskt-teknologiska moment hör att
hårdvaran är framodlad på fiskfarmar samt att vapen är gjorda av reptilben, till och med utvunna vid matbordet. Filmen kan tolkas, följande Jean Baudrillards hyperrealitet, som en allegori över ett postmodernt tillstånd: ett virtuellt liv vars simulation inte längre kan skiljas
från en aktuell, eftersom tekniken har blivit för konkret, för kroppslig, för organisk, för naturlig. Detta är inte längre en protes-värld eller en parasit-värld, där maskiner ersätter organ i
utförandet av en handling och livet mekaniseras (dvs. avhumaniseras, avvitaliseras), utan
tvärtom en biologisering och naturalisering av tekniken, en vitalisering av maskinerna.
Vad innebär detta för vårt sätt att behandla tekniken inom humanistiska ämnen? Genom att
beskriva relationen i termer av immanensplan, kontinuum och ett gemensamt panmetallistiskt
flöde, som är livet självt i sin mest kraftfulla potential, gör Deleuze och Guattari tydligt att
distinktionen mellan natur och artificialitet har upphävts, där artificialiteten inbegriper såväl
konsten som tekniken i en kultur. Tekniken tillhör inte bara ett vetenskapligt segment inom
kulturen – ett rum för ingenjörskonst etc – utan utgör en del av en ”maskinisk” natur som
upphäver åtskillnaden mellan det mänskliga och det icke-mänskliga. Detta gäller i synnerhet
som en historisk separation i två parallella linjer mellan å ena sidan en mänskligt-historisk
värld av agerande/utväljande subjekt och å den andra en naturligt-evolutionär värld av konkurrerande/utvalda objekt, som präglar inte bara darwinismen utan också hegelianismen. Om
ett kreativt, maskiniskt liv bejakas finns det skäl att skriva en historia – en historia som på
intet vis är ”stor”, utan tvärtom minoritär och molekylär – där maskiner och teknik fungerar
som aktörer eller snarare, kan vi säga, som historiska motorer. Detta skulle inte vara en materialistisk historieskrivning, som skildrar hur en av människan utvecklad teknik påverkat den
mänskliga, sociala världen eller ens den mänskliga biologiska varelsen, utan en ”metallistisk”
och ”maskinisk” historieskrivning om hur materien ger upphov till livsformer och livsstilar
enligt sina immanenta rytmer av flöden, stelnanden, hopp, avstannanden, brott och sammansättningar. Det skulle vara en historia om maskinernas eget liv, deras egen naturhistoria.
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Intersektionella konstruktioner av norskhet
i nutida kulturminnesförvaltning
Wera Grahn
The Norwegian Institute for Cultural Heritage research (NIKU), Oslo
wera.grahn@niku.no
Föreställningen om Norden och Skandinavien verkar inte vara starkt närvarande
metaforer i Norge. Däremot förefaller konstruktionen av norskhet fortfarande att
vara ett levande projekt som verkar dominera den föreställda samhällsgemenskapen. Den här paperet tar utifrån ett intersektionalitetsperspektiv ett första steg mot
att synliggöra, kritiskt granska och fördjupa förståelsen av hur de sociala kategorierna kön, klass etnicitet och nationalitet är inskrivna och sammanflätade i de nationalstatskonstruerande berättelser som skapas inom en specifik sfär i den offentliga förvaltningsapparaten, nämligen kulturminnesförvaltningen.
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Inledning och bakgrund
Kulturminnen 1 skapar explicit gränser för vad som anses vara historiskt viktigt och värdefullt
i en nation och implicit vad som faller utanför. Det är en officiell praktik, sprungen ur ett modernt tankesätt med starka sanningsanspråk2 . Kulturminnesförvaltningen är en av många aktörer som är med och skapar samhälleliga normer och modeller för vad som räknas och vad som
inte gör det. Med hjälp av det som väljs ut skapas en sorts officiella instruktionsböcker över
vad som är viktigt från ”förr i tiden”. 3
När artefakter eller miljöer fredas genomgår tingen och lokaliteterna en metamorfos och
förvandlas från ett vardagligt ting och en miljö bland många andra till kulturminnen respektive kulturmiljöer. I den här processen tilldelas inte bara tingen och platserna en enkel betydelse som är knuten till själva objektet och miljön, utan här tillskrivs även betydelser som
överskrider detta och inkluderar mer än vad som omedelbart kan avläsas och avkodas av
själva tinget i sig. Genom de val av objekt som görs och vilka berättelser som artikuleras och
knyts till dem, länkas antaganden om bland annat kön, klass, etnicitet och nationalitet. 4 Här
tilldelas med detta en symbolisk innebörd.
Den här symboliska betydelsen kan sägas röra sig mellan tre olika tidsplan: dåtid, nutid
och framtid. Det som händer när en kulturminnesstämpel appliceras är att vissa delar av förfluten tid materialiseras i nuet. Dåtid, nutid och framtid blandas här på ett komplext sätt. I
denna process förs det förgångna fram till vår egen tidsepok och får en innebörd, en betydelse
för dagens människor. Och den här betydelsen är inte något som nödvändigtvis bara uppfattas
gälla gången tid, utan kan också få bäring i nuet och framtiden.
Det är väsentligt att analysera kulturminnesförvaltningen inte minst därför att detta kan tillföra kunskap och höja medvetandet om betydelsen av de konstruktioner av identiteter som
sker på en strukturell nationell representationsnivå. Här återfinns en viktig del i förståelsen av
de samhällsgemenskapande processer som formar föreställningarna om vad Norge och norskhet är, men – som det kommer att visa sig – på ett förunderligt sätt samtidigt har stora likheter
med representationer i andra länder. Fredningar blir alltså visserligen en slags indikatorer för
att identifiera de gemensamhetsskapande idealbilderna av nationen, men detta är något som
delas med andra länder.

Kulturminneskontexten
När det gäller kulturarvsfältet generellt förefaller just detta vara en produktiv arena för att
studera vilka identitetskonstruktioner som tillskrivs officiellt företräde (jfr t ex Grahn 2006).
Här ryms djupt rotade och ofta sällan ifrågasatta samhällsgemensamma föreställningar om
vad Norge och norskhet är och vilka identiteter som är att föredra. Det här kommer till uttryck
i de diskurser och narrativ som är knutna till de praktiker som är rådande inom fältet. Men här
finns också outtalade föreställningar om vad som inte hör hit, det som exkluderats och inte
ryms i föreställningen om Norge och norskhet.

1
2
3

4

I Norge talar de som arbetar inom fältet oftast om kulturminnen och inte som i Sverige om kulturmiljöer,
varför jag i fortsättningen kommer att använda kulturminnesbegreppet.
Se t ex Hooper-Greenhill (1992), Bennett (1995) och Amundsen & Brenna (2003).
Jfr Björkroth 1999:85 för en diskussion om begreppet ”förr i tiden”. I det följande kommer jag att använda
uttrycket ”förr i tiden” som en twistad markering för osäkerheten i tidsbestämningar som knyts till
historiska narrativ.
Många gånger finns även andra aspekter närvarande, men jag har valt att fokusera på ovanstående
kategorier eftersom de är tydliga i de exempel jag kommer att ta upp i det följande.
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Undersökningens huvudsakliga empiriska utgångspunkt är den norska Riksantikvarens
fredningar de senaste åren och den offentliga presentation som dessa ges. 5 Men jag vill börja
med att göra några nedslag i den kontext som omger fredningarna, både den inom-institutionella och i relation till andra officiella aktörer i denna sfär.
De allra flesta offentliga dokument som styr norsk kulturminnesförvaltning är språkligt
mycket neutralt hållna. Här och där förekommer det ordet ”mennesker”, som implicit oftast
visar sig vara vitnorska män, men mer sällan fokuseras tydligt andra sociala eller etniska kategorier. Om det gör det handlar det oftast om korta textstycken som påminner att urfolks och
nationella minoriteters kulturarv inte uppmärksammats tillräckligt – alltså etniska kategorier,
vilket jag återkommer till – men det finns även några få försök till ytterligare problematisering utifrån sociala kriterier. En av ett fåtal skrivningar där det förfaller ha funnits en explicit
medvetenhet om att t ex kvinnors historia är svagt representerad är Stortings melding nr
39(1986-1987). Den är från 1988 och enligt den avsattes en summa pengar (en miljon) för att
främja aktiviteter och insatser som beaktar att kvinnors liv och historia. Ett seminarium på
detta tema hölls samma år och från detta möte sammanställdes en skriftlig rapport (RA 1988).
Vad som mer i detalj gjorts efter detta är oklart. Inga senare publikationer eller officiella dokument med detta tema har återfunnits. Inte heller verkar några nya summor ha budgeterats
för att främja detta ändamål.
Det här kan vara intressant att jämföra med skrivningar som lyft fram andra satsningsområden inom kulturminnesfältet. Det maritima området är ett som kan fungera som jämförelseobjekt. Precis som när det gäller ovan nämnda Stortingsmedling där inriktningen på kvinnors
liv och historia lyftes fram, så är även fartyg ett område som getts speciell omsorg i statliga
skrivningarna (t ex NOU 2002:1; St.meld. nr 16 [2004–2005]). Att detta område är ett som
bär starka maskulina konnotationer markeras inte särskilt i texten, men här har män under
århundraden dominerat, på däck såväl som i ledande ställningar på bryggan.
Det området är liksom kvinnors liv och arbete ett förhållandevis nytt område som länge varit eftersatt och osynliggjort (se t ex Berkaak 1992). Det handlar också om tidsmässigt relativt
samtida händelser. Båda områdena har alltså haft en undanskymd tillvaro, men har lyfts fram
som område för prioritering i var sina Stortingsmeldingar. När det gäller vad som sedan hänt
inom respektive område slutar emellertid likheterna här.
När vi ser till det maritima kulturarvet verkar en hel apparat för kulturminnesbevarande ha
satts i verket som lett till både uppmärksamhet, pengatillskott (under loppet av några få år 270
miljoner) och fredningar. Förslaget har relativt snabbt omsatts i planer som sedan övergått i
konkreta handlingar. Riktlinjer och föreskrifter har skrivits och inte minst har pengar tillförts.
Om allt detta kan dessutom läsas en sammanfattande artikel på webben. En välsmord mekanism för kulturminnesförvaltning verkar med andra ord ha rullat igång. Men det system som
satts i gång är inte enbart en apparat för kulturminnesbevarande och förvaltning. Samtidigt
fungerar det faktiskt också som ett system för kulturminnesproduktion.6 Objekten och miljöerna tas inte bara om hand och bevaras i denna kontext, utan skapas också inom densamma.

5

6

Detta paper bygger på en undersökning – Grahn (2009) – som i sin helhet finns att tillgå på
Internetadressen:
http://www.niku.no/archive/niku/publikasjoner/NIKU%20Rapport%20pdf/Rapport%2027_Intersektionella
%20konstruktioner.pdf
Jämför med Donna Haraways uttryck ”apparatus of bodily production” (1991), ett begrepp som vidareförts
av bl a Karen Barad (2007). Det är en produktionsapparat som formats av politiska, ekonomiska, språkliga,
sociala och materiella relationer vilket resulterar i att olika processer av normering, exklusioner och
inklusioner sker. Kulturminnesfältet skulle kunna uppfattas som en sådan apparat, där kulturminnen alltså
inte bara bevaras, utan i högsta grad också blir till, ett fenomen som jag kallar ”apparaten/systemet för
kultuminnesproduktion”
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Denna apparat för kulturminnesproduktion och bevarande förefaller däremot så gott som
helt ha saknats när det gäller området kvinnors liv och arbete. Sannolikt har även pengar genom åren delats ut till ändamål som skulle kunna föras in under denna kategori, men en viktig
skillnad är att detta inte synliggjorts. Ingen tycks ha gjort sig besväret att göra en sammanställning, räkna ihop summan, utse en månad till temat kvinnors liv och historia, skriva en
artikel, som arkiverats och tillgängliggjorts på webben. Det är med andra ord något som av
oklara anledningar inte förefaller ha ansetts vara lika viktigt att prioritera och berätta om.
Om vi förflyttar blicken till de riktlinjer och framtida kunskapsbehov som området själv
anser sig ha, blir utfallet ännu mer nedslående när det gäller kvinnors liv och arbete, för detta
är en icke-fråga. Men här finns antydningar till ljuspunkter i form av en början till explicit
artikulation av kulturminnesförvaltningens starka anknytning till det nationellt norska och här
identifieras ett behov av att få en översikt över och en kartläggning av minoritetsgruppers och
invandrares kulturminnen (Riksantikvaren 2004).
Visserligen finns alltså ingen genusmedvetenhet närvarande, men här börjar ändå Norges
kulturminnessfär att i tanken befolkas av andra grupper än en etniskt vitnorsk befolkning.
Men det finns också komplikationer knutna till detta synsätt. Minoriteterna och invandrarna
tycks aldrig ses som en del av det nationellt norska, utan grupper som visserligen finns i
Norge men som inte desto mindre definieras för sig utanför det norska. De är visserligen intressanta, men inte desto mindre utanförliggande entiteter. Som en underström tycks ett vioch-dom-tänkande finnas närvarande.
Begreppet representativitet, som finns närvarande i nämnda kunskapsöversikt, – ett begrepp som i svensk kontext bl a relaterats till diskussionen om kulturarvets demokratiska
funktion 7 – knyts i detta sammanhang aldrig explicit till frågor om vilka social gruppers
intressen och kulturarv som representeras. Det förefaller i denna skrivning vara ett oklart
begrepp som det råder en osäkerhet om vad det egentligen står för i kulturminnessammanhang.
I ett annat något senare dokument, Riksantikvarens Vernestrategi, som är publicerat i januari 2005 finns däremot representativitetsbegreppet behandlat lite närmare. Här tas dels en objektsnära nivå av begreppet upp och dels en överordnad betydelse. I det första fallet handlar
det om att tillgodose att ett visst antal objektstyper finns representerade. Men i den sistnämnda skrivningen knyts texten till talet om sociala, etniska och minoritetsgrupper, men inte
explicit i betydelse av kulturarvets demokratiska funktion. Här liksom tidigare är frånvaron av
genusproblematisering påtaglig, även om klass- och etnicitetsaspekter verkar ha fått fäste.
Ett liknande mönster speglas även i en rapport som är utgiven av Norges forskningsråd i
syfte att kartlägga kunskapsbehovet inom kulturminnessektorn som är skriven samma år som
Riksantikvarens tidigare nämnda rapport (NFR 2004). Begreppet representativitet förekommer dock överhuvudtaget inte i denna text och inte heller demokratibegreppet. Däremot har
talet om mångfald även letat sig in och här understryks bland annat behovet och vikten av att
beakta kulturell diversitet och att integrera samers, de nationella minoriteternas och nya etniska gruppers kulturarv. Men här liksom i Riksantikvarens text finns ingen antydan till genusproblematisering av något slag. Även i detta sammanhang kan detta sägas vara en ickefråga.
Emellertid verkar något ha inträffat under de senaste åren för i den NFR-utlysning av
forskningsmedel till kulturminnesfältet som gjordes under 2008 har en genusaspekt plötsligt
letat sig in. I utlysningstexten till Miljø 2015 dyker plötsligt kjønn upp på sidan 18 (NFR
2008). Men det är inte i egenskap av del i huvudperspektiven, i de ämnesmässiga eller strategiska delmålen eller något annat ledande mål. Begreppet kjønn finns nämnt en enda gång i
7

För mer om kulturarvets demokratiska funktion se t ex SOU 1999:18; Pripp et al 2004; Grahn 2006, 2007,
2009; och SOU 2007:50.
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den 28 sidor långa dokumentet och som en bland många underfrågor som vore intressant att
ställa i samiska kulturmiljökontexter.
Frågor om kön förpassas alltså till ”de etniska Andra”. Det här är djupt problematiskt, men
kan förstås som en del av omedvetna processer som är djupt rotade i det norska såväl som
många andra samhällen. Det här förfaringssättet gör att könsproblematiken blir något som inte
behöver beröra det etniskt vitnorska kulturminnessamhällets minnen. Det norska förblir obefläckat av allt det som genusaspekter kan föra med sig. Genusaspekterna klistras istället fast
vid de etniska andra som blir bärare inte bara av etnisk tillhörighet utan också könstillhörighet
(jfr Irigaray 1974; Said 1978). Det här innebär naturligtvis inte att det generellt är fel att föra
genusproblematiserande resonemang i relation till grupper med annan etnisk tillhörighet än
den vitnorska. Det kan naturligtvis vara lika relevant i båda fallen. Det problematiska i det här
fallet är att det blir en exklusiv angelägenhet för ”de etniska Andra”, medan det däremot aldrig berör majoritetssamhället.
Några hastiga nedslag har också gjorts på Riksantikvarens hemsida och där de narrativ som
knutits till arkeologiska kulturminnen och miljöer undersökts. Här saknas i stor utsträckning
explicita aktörer. De är varken synliga som aktörer i relation till miljöerna eller som författare
av texterna. Berättelserna är i hög grad konstruerade i enlighet med det moderna projektets
principer. Det som skrivs framförs i namn av institutionen. En anonym och auktoritär stämma
talar som ger det sagda legitimitet som sanning. Detta är ett utmärkande drag för uttalande
formade inom den moderna tankeströmningen (se t ex Latour 1993), som ju också är den tanketradition som hela apparaten för kulturminnesproduktion skapats utifrån i slutet av 1800och början av 1900-talet (Hooper-Greenhill 2000).
Men även om aktörerna i hög grad är osynliggjorda i det skrivna materialet, framträder de
emellertid implicit och blir läsbara. Husen, platserna och artefakterna som omtalas avslöjar
vem det handlar om. Här blandas byggnader som ägts av tidigare kungar och biskopar, handelsplatser, kyrkor med föremål som dolkar och båtyxor – artefakter och miljöer som traditionellt har starka länkar till en maskulint kodad sfär, med starka konnotationer kopplade till en
förhållandevis förmögen, vit, norsk, manlig del av befolkningen.
Naturligtvis är vare sig byggnaderna, platserna eller artefakterna exklusivt historiskt
bundna till denna grupp. Problemet är att tidigare forskning visat att när inga alternativa artikulationer uttalas explicit, tenderar läsningen av det presenterade att sammanfalla med den
redan dominerande matrisen (se t ex Adolfsson 1987; Porter 1988, 1991; Losnedahl 1993).
De hierarkiskt ordnade maktrelationerna i samhället tenderar att forma ett filter genom vilket
det förflutna lättast kan förstås och den privilegierade betydelsen skapas i enlighet med. Alternativa läsarter kommer att få svårt att framträda i en redan naturaliserad och självklar kontext.

Fredningarna
Att mer specifikt studera de institutionellt sanktionerade fredningarna av minnesmärken och
miljöer har god potential att mejsla fram en kondenserad och stiliserad bild av samhällets
kollektiva minne. Här finns en nyckel till förståelse av vad som skapar kärnan i den norska
identiteten och samhället, men också betydelsen av det som lämnas utanför de officiella aktörernas historiekonstruktion. Vems historia och intressen har privilegierats och vems har inte
gjort det i de offentliga representationerna av det som är värt att minnas?
I denna undersökning har fokus riktats mot de privilegierade betydelser som officiellt
tillskrivs av myndigheterna, i Stuart Halls mening (1997:228). Alltså de explicita uttryck som
de officiella källor som studerats sammantaget pekar mot.
Jag har undersökt de mer populariserade versionerna av fredingarna under de senaste åren,
som kan läsas på Riksantikvarens hemsida. De är intressanta eftersom de är lättillgängliga och
i regel torde vara det första som möter en bredare publik. Fredningarna blir med detta aktiva
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skapare av den kulturellt imaginära föreställningen om vad som är minnesvärt och även vems
minnen som är mest värdefulla. Fredningstexterna förmedlar dock sällan en full förståelse för
varför något fredats, varför jag också gått tillbaka till de mer omfångsrika beslutsdokument
(vedtaksdokument) som tillhör respektive fredning – ofta i form av inskannade originaldokument med begrundelserna för själva fredningen.
Precis som när det gäller texterna och bilderna i allmänhet på Riksantikvarens hemsida, så
är det oftast en auktoritär och anonym röst som ger intryck av att tala och detta klädd i en
språkdräkt som ger sken av rationellt grundade fredningsbeslut. Lagparagrafer, räkning av
antal och angivande av årtal förefaller vara ingredienser som prioriterats i snart sagt alla fredningar. Arkitektoniska element och konsthistoriska stilarter radas upp och talet om autenticitet
är slående. Människor av kött och blod får vid ett första intryck en mer underordnad position,
med några få undantag som jag återkommer till. En retorik präglad av det moderna projektets
föreställningar tycks alltså även vara ledstjärna här. Men med en fördjupad läsning blir det
tydligt att fredningarna både implicit och explicit länkas till vissa sociala kategorier.
Den kulturminnesmärkte arbetaren
En ingång för att synliggöra människorna och de sociala sammanhang som sammanflätas med
fredningarna skulle kunna vara att undersöka vilken typ av arbetsplatser som fredats och vilka
yrkeskategorier som lyfts fram där. Men när det gäller arbetsplatser har jag inte återfunnit
någon arbetsplats som explicit fredats på grund av att någon specifik social kategori arbetat
där. Detta blir särskilt tydligt om man letar efter kvinnoarbetsplatser. Förmodligen torde det
gå att finna sådana bland fredningarna, för dem som har den norska industrihistorien så klar
för sig att enbart namnet på en plats ringar in detta. För dem som inte har denna kunskap försvinner de potentiella kvinnliga arbetsplatserna från kulturminneskartan. Gissningar kan i
bästa fall fylla i luckorna, som att det förmodligen arbetade kvinnor i Engene gamla dynamitfabrik som fredats år 2007, liksom det gjort på andra dynamitfabriker i Norden. Men ingenting antyds i texten om att det skulle ha varit så och det verkar inte ha varit en bärande anledning till att fabriken fredats. Som redan ovan visats blir detta problematiskt eftersom det som
inte sägs rakt ut tenderar att tolkas utifrån de mallar som redan formats av tidigare privilegierade narrativ. Det är sammantaget könsneutralt beskrivna platser som ringats in som kulturminnesvärda, men som ofta i likhet med det maritima livet som beskrivits ovan, ofta sådana
som implicit förknippats med traditionellt manliga yrkesgrupper.
När jag går igenom fredningarna en gång till tror jag mig emellertid finna ett tydligt exempel på kvinnodominerad arbetsplats i en av de fredningar som gjordes under 2007. Det är
Haldens sjukhus som blivit temporärt fredat. Vårdsektorn inklusive sjukhus har och är fortsatt
kvinnodominerade arbetsplatser, men när jag läser texten förstår jag snart att detta inte har
något som helst med fredningen att göra. Sjukhuset har värnats för att det är ett av de mest
karaktäristiska och bäst bevarade exempel på en sjukhuskonstruktion och på välfärdsamhällets framväxt som står att finna i Norge. Lite förvånande är det en man som i texten explicit
får spela huvudperson, arkitekten som blivit namngiven med sitt fullständiga namn. Mannens
namn utgör till och med en egen rubrik på den mer lättillgängliga delen av hemsidan som berättar om fredningen. Mannens yrkesmässiga livsgärning synliggörs och han framhålls både
som auktoritet på området och aktiv debattör. Hans byggnad anges bära stora arkitektoniska
kvaliteter. Inte heller denna fredning har formats till ett exempel på en kvinnodominerad arbetsplats, utan som prov på förmågan hos och framgången för en manlig arkitekt med auktoritet. Diskursivt framträder den norske framgångsrike manlige arkitekten som ensam synliggjord aktör. Den vitnorske mannen med anseende och pondus förefaller att gå igen.
En räcka av arbetsplatser som implicit kan länkas till traditionellt manliga sfärer återfinns
när jag studerar fredningarna närmare, t ex när det gäller stationshus. År 2002 fredades inte
mindre än tolv stycken. Andra arbetsplatser med liknande anknytning är bl a kraftstationer,
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polisstationer och försvarets kulturminnen. På alla dessa arbetsplatser har det funnits många
olika yrkesgrupper samlade, från hög till låg. I regel har inte heller här någon av yrkesgrupperna utpekats och lyfts fram särskilt i de skrivningar som gjorts – förutom arkitekterna, en
yrkesgrupp som jag återkommer till senare. Vare sig stinsar, kaptener, polisbefäl eller generaler förekommer i texterna och inte heller arbetare. Även om arbetsplatserna är traditionellt
maskulint kodade har ändå en hög grad av anonymitet varit rådande.
Jag tror mig emellertid upptäcka ett undantag från denna retorik i en fredning som tilldrar
sig min uppmärksamhet redan i själva namngivningen av fredningen: Fredning av Aalesund
Arbeiderforening. Byggnaden går under namnet Arbeideren i folkmun berättar texten. Här
förefaller det finnas en fredning där Arbetaren med stort A har potential att framträda tydligt.
Lokalen fredades 1997. Till min förvåning finns det ingenting i den text som ackompanjerar
fredningen som fördjupar kunskapen kring vilka arbetare det var som hade sin hemvist där
och inte heller något som antyder något om könstillhörighet. Jag letar på nätet, men det är
svårt att finna någon information om denna arbetarförening. Till slut finner jag en artikel skriven i en lokaltidskrift för Ålesunds Rotaryförening och nu blir bilden av arbetaren plötsligt
tydligare. Det är inte vilka arbetarmedlemmar som helst som befolkat denna byggnad, utan:
”…en foreningen hadde medlemmer som var sentralt plassert i ledende stillinger: akademikere, embedsmenn, ledende personer innen kommunalforvaltningen og ”byens spidser i forretningsverdenen” (Lømo 2003). Föreningen bildades enligt artikelförfattaren av högerkrafter
för att neutralisera de mer radikala vänsterinslagen i fackföreningsrörelsen. Detta förklarar
också den ståtliga, för att inte säga pampiga byggnaden. Den är imponerande stor och rikt
utsmyckad med pelare och bl a en relief av fartyg i form av vikingaskepp och en fyr på frontfasaden. Huset användes redan tidigt för att utöva olika kulturverksamheter i, som t ex teater,
konserter, utställningar och uppläsningar. Med detta står det också klart att arbetaren ifråga i
detta fall företräddes av en högborgerlig överklass. De yrkesgrupper som omnämns ovan
torde vidare ha varit exklusivt maskulint kodade även i Norge. I Sverige hade kvinnor vid
1900-talets början vare sig självklart tillträde till akademin, statliga ämbeten eller ledande
ställningar inom kommunalförvaltningen och hade sällan ledande ställningar inom näringslivet.
Arbetaren visar sig alltså vid närmare betraktande inte vara det som vi vare sig idag eller
tidigare vanligen räknar in under denna kategori. Istället är det de vita manschetternas män
som träder fram som företrädare för de mer välsituerade arbetsgrupperna i samhället. Även
artikelförfattaren i Rotary-bladet förundras över namnvalet och avslutar texten med följande
rader: ”En kan undres over Aalesunds Arbeiderforenings sentrale rolle, og i enda sterkere
grad over navnet, når de sentrale medlemmene var høyrefolk.” (Lømo 2003). Här går alltså
kön, klass och politiska preferenser hand i hand och förenas i en samling konservativa högersympatiserande män i ledande samhällsposition, som retoriskt övertagit arbetarklassens bokstavliga signum.
Ingenting som avslöjar någonting om detta framkommer i den text som länkas till fredningen på Riksantikvarens hemsida. Visserligen kan det ju vara så att det här är något som
alla norska medborgare redan väl känner till och att det är en självklarhet som helt enkelt inte
behöver artikuleras. Men för mig med min svenska bakgrund ter det hela sig något svårgripbart.
Jag går tillbaka till texten på Riksantikvarens hemsida och läser den en gång till. I texten
finns två namngivna personer. Det är de två manliga arkitekter som tecknade byggnaden.
Diskursivt länkas texten vidare samman med andra byggnader i staden: nämligen Norges
bank och Kongensgate 1 som också ritats av dessa arkitekter. Det andas rikedom, glans och
högre stånd. Texten avslutas med att Arbeidern är en av Norges fineste offentlige festlokaler
med interiör i jugendstil. Kanske borde kodord som namnen på arkitekterna, markanta byggnader, finaste festlokal m m genast ha gett signaler som med självklarhet placerat Arbeidern i
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Aalesund som en omskrivning för den kultiverade skrivbordsarbetaren vid motsatta polen på
en traditionell klasskala.
Här krävs naturligtvis ett djupare arbete för att fastställa om de exempel jag funnit här ingår i ett större mönster eller är rena tillfälligheter, men det förefaller utifrån ovanstående
genomgång ändå existera en klassmässig snedvridning med maskulina förtecken som huggs
in i minnet om den norska nationen. Klass, kön och nation utgör pusselbitar som växer samman till föreställningen om den norska gemenskapen (jfr Anderson 2000/1991). Denna föreställda gemenskap verkar alltså i hög grad vara sammansatt av en elit av etniskt norska män
från de övre samhällsskikten som är innehavare av ett arbete.
Den kulturminnesmärkta människan
Något konfunderad över ovanstående resultat går jag tillbaka till de senast gjorda fredningarna. Vad står det att finna i dessa texter? För att komma bort från det slumpartade bestämmer jag mig att försöka gå igenom fredningarna mer systematiskt och börjar därför med år
2008 för att försöka få syn på hur representationer av den/de människor som lyfts fram i relation till fredningarna är konstruerade. Att just de senaste fredningarna valts ut är inte en tillfällighet, utan ett medvetet val. Här kan man tänka sig att chanserna kan vara större för att
urvalet speglar något mer av de akademiska och samhälleliga diskussioner kring genus som
förevarit. Att en medvetenhet om skevheten i den kulturminnesvärda utsorteringsprocessen
inte existerat i begynnelsen av områdets tillblivelse är inte särskilt anmärkningsvärt. Det är
det däremot om det fortfarande förekommer idag. Det gör att ett årtal i nära nutid blir extra
viktigt att undersöka.
Den senaste fredningen på Riksantikvarens hemsida är från juli 2008 och det är Halléngården i Oslo. Det verkar vara någon slags butikslokal – oklart vilken – som är tidstypisk. Redan
i den fetstilade ingressen på hemsidan blir det tydligt att denna fredning är personanknuten. I
denna text är det arkitekten återigen som får framträda och det arkitektoniska värdet som poängteras. Genom att klicka vidare till själva fredningsvedtaket synliggörs ytterligare män,
först en manlig konstnär som utfört en väggmålning, två tidigare ägare vars efternamn verkar
ha gett gården sitt namn och den nuvarande ägaren. Märkligt nog lyckas jag inte finna något i
texten som avslöjar vilken sorts butik detta handlat och handlar om, trots att uppräkning av en
mängd inventarier görs i texten. Jag utesluter dock inte att jag härvidlag kan ha missat någon
ordvändning som alla invånare med flytande norskt gehör självklart skulle ha uppmärksammat.
Även i nästa fredning på listan Villa Stenersen följer samma mönster. Det är arkitektens
namn och gärning som först och främst lyft fram i ingressen på hemsidan. Redan i denna första lättillgängliga text som möter läsaren lyfts även den man som fått namnge byggnaden
fram, till skillnad från närmast ovanstående exempel. Vi får inte bara reda på mannens namn
utan även hans yrke och till synes kostbara intresse. Han var finansman och därtill konstsamlare. Han sänkte huset till staten med en önskan om att det skulle användas som antingen representationsbostad eller bostad åt statsministern. Det blev den inte, utan en mötesplats för
arkitektur, design och kultur. I vedtaksdokumentet adderas attributet internationellt orienterad
om arkitekten, som är en av sin tids främsta yrkesutövare och byggnaden omnämns som ett av
de viktigaste bidragen till den internationella modernistiska stilen i Norge på 1930-talet. Här
binds maskulinitet samma med god estetisk smak, framstående yrkesmän, nationalitet, internationell orientering, rikedom, konst, politisk elit och samlingspunkt för högtstående estetisk
formgivning.
Nästa fredning på listan är Villa Midtås. Även här kännetecknas de representationer av
människor som görs i texten av kombinationen maskulinitet, arkitektyrket och framgångsrik
yrkesman. Redan i ingressen betonas det att byggnaden är en av arkitektens mest centrala
verk och sedan att det ägts av en av Norges mest markanta skeppsredare. Vidare samman-
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binds den maskulinitet som presenteras explicit med norsk överklass. Här blir det också tydligt att det är huvudmonumenten inom norsk arkitektur som valts ut. I vedtaket beskrivs arkitekten som noggrann och exakt planläggare och beställaren som en av Norges mest betydande
och kreativa affärsmäns, som pionjär, en av de viktigaste kunderna till arkitekten. Maskulinitet, nationalitet, yrkesframgång, noggrannhet, kreativitet och överklass flätas alltså ihop i
narrativet som omgärdar denna fredning.
Följande fredning på listan är Munkebakken som har ritats av samme manlige arkitekt som
förra exemplet, som beskrivs med tillägget att han var en av sin tids mest betydelsefulla och
produktiva arkitekter. Huset är ett exempel på statusbyggnad från högkonjunkturen runt första
världskriget. Här lyfts dock arkitekten ensam fram och hans formgivning hyllas ytterligare.
Exemplen förstärker varandra, särskilt när det gäller att upphöja arkitekten och hans gärningar.
Efter detta följer en ansamling av 40 broar som fredats på en gång. Här finns inga namngivna konstruktörer, beställare eller brukare. Texten är mycket sakligt författad och inslaget
av värdeladdade uttryck är minimalt. Broarna står som representanter för den historiska utvecklingen av nationens vägnät. Detta är samtidigt implicit ett synliggörande av den manliga
ingenjörskonsten. Tidigare forskning har visat både att ingenjörsyrket länge var förbehållet
män och utgjort en central del som gärna länkats till konstruktionen av maskulinitet (se t ex
Berner 1996, Ek-Nilsson 1999). Indirekt vidareförs alltså konstruktionen av maskulinitet i
kombination med tekniska byggnadsverk och historisk utveckling, om än i anonymiserad
form. I takt med att den direkta överklassanknytningen försvagas tycks också personanknutna
narrationer också avta.
Nästa fredning är Fredensborgsveien 5 i Oslo och uppges vara en sällsynt representant för
1700- och 1800-talets förstadsbebyggelse och arbetarbebyggelse. Invånarna verkar av texten
att döma att ha varit uteslutande manliga hantverkare, i vart fall artikuleras inte att hela familjer levde och verkade på samma plats, vilket annars var vanligt i t ex hantverkargårdar.
Här finns snickare, vapensmeder och andra hantverkare till det militära, representanter för
dåtidens begravningsentreprenörer, stenhuggare och likkisttillverkare. Ingen är namngiven.
Här träder alltså den socialt kontextlöse och anonyme manlige arbetaren fram i en värld utan
kvinnor. Här blir det ännu tydligare än i föregående exempel att klass och representationsform sammanfaller. Ju högre samhällsklass, desto mer utvecklade personrelaterade narrativ.
Ju lägre samhällsklass, desto större anonymitet.
Hvedingsveita 8 i Trondheim är ytterligare ett exempel på hantverksbostad från samma
tidsperiod, men här poängteras att bostad och verkstad var placerade nära tillsammans. I verkstaden berättas att hantverkare som målare och snickare – traditionellt manliga yrken – var
verksamma. Inget antyds heller i denna kontext om att någon annan än dessa implicit beskrivna män skulle ha bott i bostadsdelen. Den beskrivs kort och gott som bostad. Om man
går vidare till skrivningen i vedtaket blir i vart fall en av de hantverkare som bott där inte
längre anonym, utan får både för och efternamn förutom yrkestitel. Maskuliniteten tycks konstrueras isolerad från allt som överhuvudtaget skulle kunna inkludera femininitet.
Denna fredning följs av Øvre Bakklandet 33 i Trondheim. Detta är ett arkitektoniskt och
kulturhistoriskt viktigt exempel på byggnadsskick. Olika former av hantverksnäring verkar ha
bedrivits här i kombination med bostad från mitten av 1800-talet fram till 1970-talet och ett
antal exempel på yrken ges, varav tre exempel faktiskt skulle ha kunnat ha haft kvinnor som
näringsidkare, även om texten inte nämner detta. Det är när huset brukades som mjölkbutik,
hattmakeri och tvätteri. Men här nämns framför allt också en rad traditionellt manligt länkade
arbeten. Den eventuella kopplingen till kvinnors arbete görs alltså aldrig explicit, varför detta
lätt försvinner – inte minst i ljuset av den kraftfulla exponering av manliga yrkesutövare som
verkar vara rådande i de tidigare undersökta texterna. Hantverkare och arbetare konstrueras
alltså maskulint. I den längre vedtakstexten blir närvaron av män allt tydligare och återigen
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blir det påtagligt att kombinationen hög samhällsklass och maskulinitet privilegierats. Här
namnges plötsligt flera gången en adlig, manlig general som förespråkare av en strängt reglerade stadsbild, som står i kontrast till den här fredade stadsdelen. Han blir alltså inte ett exempel på det som fredats, utan på motsatsen, men blir trots detta en av de få som namnges. I
detta dokument omnämns också de två män som byggt det fredade huset på 1800-talet. I den
fortsatta texten namnges även hattmakaren, som alltså visar sig inte vara en kvinna, utan en
man. Däremot namnges inte dem som arbetade i mejeriet eller tvätteriet. Maskulinitet kopplas
alltså ihop med fullständig namngivning, byggnadskonstruktion och sträng reglering. Den
värld som verkar vara värd att minnas förefaller återigen att sakna kvinnor.
Nästa plats på fredningslistan är hela området kring Bankplassen som föreslås bli fredat.
Platsen är tillbyggd och här finns både en äldre och en nyare arkitektur. En namngiven manlig
arkitekt som stått för den senare tillbyggnaden lyfts fram tidigt i den lättillgängliga texten på
hemsidan, för att efterföljas av ett synliggörande av även den tidigare arkitekten. Fredningen
är explicit knuten till arkitekterna och deras gärningar på ett personanknutet sätt. Texten berättar att de båda stilarna framhäver varandra på ett vällyckat sätt. Detta är enligt texten ett
mycket viktigt arkitektoniskt, arkitekturhistoriskt och kulturhistoriskt exempel värt att minnas. I vedtaksdokumentet upphöjs särskilt den yngre arkitekten med ord som ” vår tids mest
kjente ” och ”høyest prisbelønte norske arkitekt”. Än en gång paras konstruktionen av maskulinitet ihop med vällyckade, prisbelönta, välkända högutbildade vitnorska män som lämnat
betydande materiella spår efter sig i den sociala världen. Till minnet av de redan väl ihågkomna adderas ytterligare minnesvärt stoff.
Nästa fredning på listan för 2008 är Skansen brandstation i Bergen. Denna är liksom broarna ovan exempel på ett tekniskt-industriellt kulturminne. Själva ämnesområdet har varit och
är fortfarande maskulint kodat. Ännu är det så gott som uteslutande män som jobbar inom
denna sfär, även om kvinnliga deltidsbrandmän börjat komma i Sverige. I norsk kontext har
jag inte funnit några liknande exempel vid sökning på webben. Inga namngivna brandmän
förekommer emellertid i texten. Det är det kulturhistoriska och arkitektoniska som betonas
här. Den enda person som är namngiven är arkitekten, precis som i andra sammanhang. Här
berättas emellertid inte något om hans personalia eller yrkesmässiga ställning till skillnad från
de narrativ som omgärdar de tidigare nämnda yrkesföreträdarna. De positivt laddade adjektiven är inte heller lika vanligt förekommande och värdet i anläggningen verkar främst ligga i
att den är komplett. Hela tonen både i texten på hemsidan och i fredningsvedtaket förefaller
vara mer sakligt hållen än någon av de tidigare genomgångna texterna, förutom broarna. Explicit konstruktion av maskulinitet i form av arkitekten upprepas återigen och implicit förstärks konstruktionen av maskulinitet generellt sett genom att valet av sfär återigen fallit på en
som är manligt kodad. Den tekniska och industrihistoriska arkitekturen förefaller alltså inte att
förlänas lika positivt laddade omdömen som den som knutits till andra typer av byggnader.
Utifrån ovanstående genomgång blir den kulturminnesmärkta människan otvetydigt en
man och en välbärgad och välutbildad sådan därtill. Till och med den manlige arbetaren får
röst genom konservativt välbärgade manliga sammanslutningar, men förblir själv tämligen
stum och anonym. Det här är alltså dessutom en värld som förefaller vara dränerad på allt som
har med kvinnor och kvinnligt liv att göra.
Den etniskt Andra kvinnan
Men det finns ett undan tag som i viss mån skiljer sig från ovanstående genomgång och det är
den sista fredning för 2008 som listats. Den gäller Gressåmoen fjällgård och skjutsstation. På
flera olika plan skiljer sig narrativet i denna fredning från de tidigare, inte minst för att det i
den etniskt vitnorska berättelsen uppstår en sprickbildning i och med att samerna kommer in i
bilden.
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Fredningen symboliserar nämligen enligt den kortare populärt hållna texten på hemsidan
kontakten mellan samer och bosättare. Här tas också upp att ett platsnamn längre österut från
fredningen tyder på att det varit samisk bosättning här. Det är emellertid inte det som är i fokus i denna text, utan det faktum att det varit en skjutsstation och fjällgård.
Endast två meningar – eller femton procent av texten – rör det samiska. Resten ringar in ett
vitnorskt territorium. Här finns den förste namngivna vitnorska mannen som bedrev skjutsstation upplyft. Här tas fredningarna av dessa byggnader upp först, sedan kommer det anonymiserade samiska in och det är små men betydelsebärande ord som skiljer beskrivningarna.
Förutom att det vitnorska markeras först, finns i första meningen med samisk hänvisning ett
litet bindeord som ”dessutan”, som något som läggs till, som addition. Additionens eller
tilläggets historia är en känd exkluderande praktik, som t ex tidigare tillämpats i utställningar
inom museiområdet för att få med något om kvinnors liv och arbete i en i övrigt maskulint
kodad utställningskontext, men som samtidigt lyft bort kvinnors historia från normalhistorien
till en historisk bisats (Hirdman 1993; jfr även Grahn 2004, 2006, 2007). Samma mönster
tycks alltså upprepas här när det gäller ”de etniska Andra”.
Den andra meningen där det samiska kommer in sker under stycket som har rubriken
”Kveilestue fra 1600-talet”. Stugan som enligt gammalt kartmaterial legat på platsen innan
det blev skjutsstation verkar dock inte ha haft något med det samiska att göra, för det samiska
identifieras ha legat längre österut anges det i sista meningen i detta stycke. Det samiska blir
alltså exempel på något annat, något som ligger utanför och bortanför gränsen för det nu fredade området. Speglingen, det motsatta, det ”Andra” (Jfr Irigaray 1974/1985). Innan denna
sista mening i stycket har texten lagt upp en start på en genealogisk berättelse som tillbakaför
området till ett vitnorskt markerat territorium.
Detta sker genom en retorik som kanske inte i förstone är uppenbar. Men det sker genom
att den raststuga som anges ha legat här naturaliseras. Den görs med andra ord självklar och
naturlig, genom att den beskrivs som ett naturligt stoppställe eftersom den låg halvvägs över
fjället. Den låg naturligtvis på halva vägen för dem som passerade fjället från ena sidan till
den andra, men däremot inte självklart för dem som levde på fjället.
När man går vidare och läser i själva vedtaksdokumentet blir historien delvis nyanserad,
även om samma förgivettagna föreställning om raststugan som naturlig mittpunkt finns kvar.
Men här berättas också på ett annat ställe i texten att detta är ett gammalt sydsamiskt område,
som brukats av samerna betydligt längre tillbaka i tiden än det första angivna belägg för raststugans existens. I texten berättas nämligen att samerna varit närvarande här sedan 1500-talet
och troligen även längre tillbaka. Detta innebär för det första att det inte bara var längre österut som samerna funnits närvarande, som angetts tidigare, utan faktiskt även i det området
som just fredats. För det andra innebär det att stugan faktiskt inte självklart kan placeras på
halva vägen. För de samer som levde här var stugan troligen snarare placerad mitt i eller i
närheten av deras territorium.
Detta tydliggör att berättelsen, trots att det verkar ha funnits en vilja att inkludera det samiska i narrativet – vilket jag återkommer till längre ner – i grunden är utformad utifrån en
vitnorsk utsiktspunkt. Det här tydliggör vikten av att medvetandegöra och tydliggöra sin situering när historia skrivs. Det här är sannolikt ett resultat av omedvetna processer, men det gör
dem därmed inte på något vis mindre effektiva eller skrämmande. Tvärtom blir det uttryck för
en del av en allmänt rådande bild som blir djupt problematisk när den granskas närmare.
En förskjutning av betydelse har byggts in i den längre vedtakstexten som kan vara svår att
upptäcka i förstone. Där har styckena om samerna retoriskt skilts åt som två separata delar.
Samerna inkluderas i stycket med raststugan, även om de då geografiskt placeras utanför området. De återkommer inte i texten förrän en hel textsida senare, men då placeras de plötsligt
inom området. Emellan textstyckena finns ett narrativ där den vitnorska kolonialiseringsprocessen beskriven med den förste nybyggaren namngiven. Marken beskrivs som ”statsallmen-

321

ningen”, d v s vit-norsk. Den vitnorske mannen fick vidare ”bygselbrev” och ”kongeskjøte” –
vitnorskt lagliga skrivna dokument – och territoriet ritas alltså in som allmännorskt, ett statligt
nationellt ingenmansland som tas i rättmätig besittning, vilket kan beläggas med både skriftliga rättsligt giltiga dokument och kartor.
Spelplanen som lagts till grund är alltså i sin utgångspunkt vitnorsk. Det är spelreglerna för
detta som getts artikulation. Sedan berättas visserligen att det också finns en samisk spelplan.
Men det är i grunden inte den som gäller. Det samiska blir något som en årtals- och regleringsfylld vitnorsk kolonialiseringsprocess kan spegla sig i, som en motsats, som något
exotiskt som inte riktigt hör till men finns i utkanten.
Men trots att retoriken som grundpremiss alltså utgår från ett vitnorskt perspektiv, verkar
det ändå ha funnits en vilja att inkludera samernas historia i narrativet. Berättelser om samers
liv kommer in i vedtagsdokumentet på fler ställen än de jag ovan relaterat. I slutet på sidan 9
kommer nämligen en samisk kvinna, Malena Thorkelsen (1872-1954) in i bilden och hon får
både för och efternamn. Hon var änka med tio barn och hade ett av sina huvudvisten 1 km
sydost om Gressåmoen.
I texten ges också information om denna plats, men det är framför allt två saker jag vill
peka på som är problematiska. För det första händer det klassiska, som av någon anledning
nästan bara verkar hända med kvinnor och det är att den samiska kvinnan en bit in i stycket
plötsligt tappar sitt efternamn och tillskrivs ett mer intimiserat tilltal med enbart förnamn. Det
här händer inga av de män som omnämns i denna text eller i någon av de tidigare undersökta
texterna. Tidigare forskning har visat att detta förfaringssätt inte är en slump, utan ett systematiskt återkommande nedvärderande mönster i tilltalssätt som framför allt appliceras på just
kvinnor, och ibland män som tillhör de lägre samhällsskiten eller har annan etisk bakgrund än
den dominerande befolkningen (se t ex Grahn 2006). Män och särskilt om de kommer från de
högre samhällsklasserna får däremot i regel både för- och efternamn, titel, levnadsteckning,
och tilldelas olika positivt laddade omdömen, vilket också sker i denna text och de andra texterna som behandlats ovan. Det här blir ju särskilt tydligt i och med att detta är den enda
kvinna som överhuvudtaget omnämns i de fredningar jag gått igenom för 2008 och verkar för
övrigt vara en av ett fåtal i hela materialet.
För det andra inkluderas inte den plats som hon bebott i fredningen. Den ligger strax utanför den fredade gränsen och hamnar alltså på fel sida. Texten ger inga kommentarer till varför
inte även detta fredades, här kan man bara spekulera. Kanske var det så att huvuddelen av de
element av boplatsen som finns kvar är äldre än hundra år och därmed automatiskt fredade.
Det nämns ingenting om detta i texten, men det är inte givet att allt faller under hundraårsgränsen. I vart fall gäller inte detta en av de i fredningstexten omnämnda byggnader som
kvinnan lät uppföra 1937, vilket innebär att den bara är drygt 70 år. Det gäller inte heller de
senare byggnader som Sameskolan – som använder boplatsen idag – låtit uppföra. Kanske kan
det vara så att representanter för samerna inte velat ha platsen fredad för att detta möjligen
skulle kunna inskränka deras bruk av platsen. Men om det är så får läsaren inte heller veta, för
ingenting om detta nämns i texten.
Även om en god vilja tycks ha funnits med en önskan att integrera samernas historia i den
stora historien, så blir den här berättelsen ändå ett tilläggens historia, som framför allt visas
upp vid sidan av – i vedtaksdokumentet – och inte i den mer publikt hållna texten på Riksantikvarens hemsida.

Diskussion
Det här mönstret kan naturligtvis förstås utifrån en mängd olika positioner och synsätt. Det
blir på många sätt ett typexempel på klassiskt vitt västerländskt binärt tänkande med rötter i
positivismen och det moderna projektet (se t ex Pearce 1997; Hooper-Greenhill 2000, Braidotti 2002 ). Här placeras den etniskt vite västerländske Mannen på den kultiverande sidan.
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Medan den etniskt Andra Kvinna placeras på samma sida som natur. Det här är ju ett synsätt
som vetenskapligt kritiserats, särskilt under andra hälften av 1900-talet och framgent och är
en tydlig barlast från en modern föreställningsvärld. Detta väcker frågor om och i vilken grad
förståelsen av betydelsen av den språkliga vändningen och av mer postmoderna eller postpostmoderna/amoderna förhållningssätt kommit in och fått fäste inom kulturminnesförvaltningen.
Det kan också förstås som ett uttryck för de esteticeringsprocesser som varit starkt dominerande i kulturminnesfältet sedan begynnelsen, där det som definierats innanför ramarna för
den ”goda” smaken och de kreerade konst- och arkitekturstilarna särskilts värnats och lyfts
fram. Dessa värden har framför allt länge uppburits och reproducerats av en manlig elit
(Myklebust 1994; jfr även Arcadius 1997a, 1997b), som så att säga lyft fram den egna gruppens görande och värden. Det är en måttstock som alltså fortfarande idag tycks leva kvar, fast
både sammansättningen av dem som arbetar inom fältet och samhället i övrigt blivit mer diversifierat.
Men mönstret kan dessutom utifrån ett intersektionalitetsperspektiv8 förstås som ett uttryck
för en sammanflätning av flera olika maktordningar. Kön/genus men även klass, etnicitet och
nationalitet samverkar i de här fallen och skapar hierarkiska maktrelationer, där vissa sammansättningar förfaller att tilldelas högre samhälligt värde än andra som tillskrivs ett lägre.
Att t ex den samiska kvinnans kulturarv faller utanför ramarna i en kunskapsregim som utdefinierar kvinnor, urfolk/etniska minoriteter och de lägre samhällsskikten, förefaller därför helt
”naturligt”. Kön, etnisk tillhörighet och klass flätas samman till något som inte tillhör det
norska. Det blir det främmande andra som hamnar utanför. Lika ”naturligt” blir det att välsituerade, utbildade vitnorska män hamnar innanför en kunskapsregim som premierar dessa
sociala kategorier och de skapas därmed som symbol för det nationella. Identiteter skapas
alltså sällan utifrån en enda social kategori, utan formering försiggår i skärningspunkten mellan olika maktordningar. Olika maktordningar samverkar och förstärker en underordning eller
överordning på olika nivåer i samhället, där en nivå tycks vara den norska kulturminnesförvaltningen. Det här kan ses som en nyckel till förståelse av maktens verkningar.
Det här mönstret är inte specifikt för Norge, utan förefaller vara ett återkommande drag i en
större västerländska berättelse om vilka ”vi” är. Liknande starkt reducerade stereotypa narrativ är en del av en större västerländsk retorik (se t ex Haraway 1989; Porter 1996; Pearce
1997; Landzelius 1999; Aronsson & Meurling 2005) och har stora likheter med de berättelser
om svenskhet som lyfts fram på t ex Nordiska museet i Sverige (se Grahn 2006). Det är del av
ett obsolet tankemönster, men som inte desto mindre verkar vara högst livaktigt.

Konklusion
Studien visar att endast ett mycket smalt skikt av de norska samhällsmedborgarnas kulturarv
finns representerat i de undersökta fredningarna. Här ryms varken några inslag med nordisk
klangbotten, och inte heller kulturarv som speglar de nationella eller nyare tiders minoriteter.
Endast sparsamt representerade är kulturminnen som minner om män från de lägre samhällsskikten, och oftast då som en stum och anonym grupp vars kulturarv görs synlig av en manlig
elit. Det kollektiva minnet över norskhet symboliseras framför allt av den vitnorkse välutbildade mannen från samhällets elitskikt, som lämnat efter sig materiella spår som tillskrivs ett
kulturminnesvärde värt att bevara.

8

Ett av många genusperspektiv. För mer om olika genusperspektiv se t ex Gemzöe 2002; Thurén 2003;
Grahn 2006, 2009. För mer om intersektionalitet se t ex Crenshaw (1994): Collins (1998); de los Reyes &
Mulinari (2005); Lykke (2003, 2007); Grahn (2006, 2009).
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Frånvaron av fredningar som länkas till kvinnors liv och arbete är emellertid det mest
påfallande i materialet. Kvinnor förekommer endast i undantagsfall och då i form av den etniska Andra kvinnan som placeras i textens urfolksperiferi. Kön, klass, etnisk tillhörighet och
nationalitet flätas alltså samman i den offentliga berättelsen som framför allt kretsar kring och
lyfter fram ett kulturarv som emanerar ur den vitnorske välsituerade mannens liv.
Men trots sin starka artikulation av det nationellt norska, så är detta en bild av det förgångna som inte på något sätt är unik för Norge. På ett förunderligt sätt tenderar alltså varje
nation att forma sin ”säregna” nationella historia enligt snarlika matriser, med endast små
yttre variationer. Kanske är det på detta plan vi framför allt kan söka och finna det nordiska i
Norden, som i hög grad även verkar sammanfalla med den välbekanta retoriken om Occidenten.

Referenser
Adolfsson, Gundula (1987). Människa och objekt i smyckeskrin. Lund: Symposion.
Anderson, Benedict 1991/2000. Den föreställda gemenskapen. Reflexioner kring nationalismens ursprung och spridning. Göteborg: Daidalos.
Amundsen, Arne Bugge & Brenna, Brita (2003). Museer og museumskunnskap. Et
innledende essay. I: Arne Bugge Amundsen, Bjarne Rogan, & Margarethe Stang (red)
Museer i fortid og nåtid: essays i museumskunnskap. Oslo: Novus forlag.
Arcadius, Kerstin (1997a). Modernitet, identitet och museimän: en bild från det tidiga 1900talet. I: Gunnar Alsmark (red) Skjorta eller själ?: kulturella identiteter i tid och rum. Lund:
Studentlitteratur.
Arcadius, Kerstin (1997b). Museum på svenska: länsmuseerna och kulturhistorien.
Stockholm: Nordiska museet.
Aronsson, Inga-Lill & Meurling, Birgitta (red.) Det bekönade museet. Uppsala: Etnolore.
Barad, Karen (2007). Meeting the universe halfway. London: Duke Univ. Press.
Berner, Boel (1996). Sakernas tillstånd: kön, klass, teknisk expertis. Stockholm: Carlsson.
Bennett, Tony (1995). The Birth of the Museum. History, theory, politics. London & New
York: Routledge.
Berkaak, Odd Are. (1992). Ressursbruk, bevaringsideologier og antikvarisk praksis i
fartøyvernet. Kolsås: Norsk Forening for Fartøyvern.
Björkroth, Maria (1999). Tiden. I: Kjellström, Rolf (red.), Museer som minnen – minnen av
museer. Seminarium till minne av Göran Rosander. Stockholm: Nordiska museet.
Braidotti, Rosi (2002). Metamorphoses: towards a materialist theory of becoming.
Cambridge: Polity Press.
Collins, Patricia Hill (1998). It’s all in the Family: Intersections of Gender, Race and Nation.
I: Hypatia. Vol 13 (3), s. 62–82.
Crenshaw, Kimnerlé Williams (1994). Mapping the margins: intersectionality, identity
politics, and violence against women of color. I: Fineman and Mykitiuk (eds) The public
nature of private violence. New York: Routledge.
de los Reyes, Paulina & Mulinari, Diana (2005). Intersektionalitet. Kritiska reflektioner över
(o)jämlikhetens landskap. Stockholm: Liber.
Ek-Nilsson, Katarina (1999). Teknikens befäl. En studie av teknikuppfattning och
civilingenjörer. Uppsala: Etnolore.
Gemzöe, Lena (2002). Feminism. Stockholm: Bilda Förlag.
Grahn, Wera (2004). Representationer av kön på Tekniska museet. I: Cecilia Trenter (red.)
Tankar och texter om industrisamhällets kulturarv i Västernorrland. Härnösand: ISKA,
Ramprogrammet för industrisamhällets kulturarv.

324

Grahn, Wera (2006). ”Känn dig själf”: Genus, historiekonstruktion och kulturhistoriska
museirepresentationer. Diss. Linköping: Tema Genus, Linköpings universitet. Full text
PDF: http://www.ep.liu.se/theses/abstract.xsql?dbid=7271
Grahn, Wera (2007). Genuskonstruktioner och museer. Handbok för genusintegrering.
Uppsala: Upplandsmuseet.
Grahn, Wera (2009). Intersektionella konstruktioner och kulturminnesförvaltning. NIKUrapport 27. Oslo: NIKU. Full text PDF:
http://www.niku.no/archive/niku/publikasjoner/NIKU%20Rapport%20pdf/Rapport%2027
_Intersektionella%20konstruktioner.pdf
Hall, Stuart, (1997). The work of representation. I: Stuart Hall (ed) Representation. Cultural
representations and signifying practices. London: Sage Publications.
Haraway, Donna (1989). Teddy Bear Patriarchy: Taxidermy in the Garden of Eden, New
York City, 1908–36. I: Primate Visions. London: Routledge.
Haraway, Donna (1991). Simians, cyborgs, and women: the reinvention of nature. London:
Free Association Books.
Hirdman, Yvonne (1993). Kvinnohistoriens historia. I: Det dolda budskapet: kön och makt –
kvinnor och män i museiutställningar. Norrköping: Arbetets museum, Riksutställningar.
Hooper-Greenhill, Eilean (1992). Museum and the shaping of knowledge. London: Routledge.
Hooper-Greenhill, Eilean (2000). Museums and the interpretation of visual culture. London:
Routledge.
Irigaray, Luce (1974/1985). Speculum of the other woman. Ithaca, New York: Cornell
University Press.
Landzelius, Michael (1999). Dis(re)membering spaces: Swedish modernism in law courts
controversy. Diss. Göteborg : Univ.
Latour, Bruno (1993). We have never been modern. New York: Harvester Wheatsheaf.
Losnedahl, Kari Gaarder (1993). Kvinne + museum = kvinnemuseum? Bergen: Senter for
humanistisk kvinneforskning.
Lykke, Nina (2003). Intersektionalitet – ett användbart begrepp för genusforskningen. I:
Kvinnovetenskaplig tidskrift 1.03, s. 47–56.
Lykke, Nina (2005). Nya perspektiv på intersektionalitet. Problem och möjligheter. I:
Kvinnovetenskaplig tidskrift nr 2–3, s. 7–17.
Lømo, Narve (2003). Aalesunds Arbeiderforening – litt historikk. I: R-ØST. NR. 8.
Informasjonsblad for AALESUND ØST ROTARY KLUBB Klubb nr. 12703 – Distrikt 2280.
November 2003
Miljøverndepartementet Pressmeddelande 07.08.2008.
Myklebust, Dag (1994). Foreningen til Norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Historien
1844 –1994. Årsbok 1993. Oslo: Foreningen til Norske Fortidsminnesmerkers Bevaring.
NFR 2004. Kulturminner og kulturmiljøer – utredning av forskningsbehovet. Oslo: Norges
Forskningsråd.
NFR 2008. Utlysningstext till Miljø 2015. Oslo: Norges Forskningsråd.
NOU 2002: 01. Fortid former framtid. Oslo: Statens forvaltningstjenste.
Pearce, Susan (1997). Cultural diversity developing museum audiences in Britain. I: Eilean
Hooper-Greenhill (ed) Making other people. London: Leicester University Press.
Porter, Gaby (1988). Putting your house in order: representations of women and domestic life.
I: Robert Lumley (ed) The museum time-machine. London: Routledge.
Porter, Gaby, (1996). Seeing through solidity: a feminist perspective on museums. I: Sharon
Macdonald & Gordon Fyfe (eds.), Theorizing Museums. Oxford: Blackwell Publishers.

325

Pripp, Oscar, Plisch, Emil & Printz Werner, Saara (2004). Tid för mångfald: utgångspunkter
och resultat, enkätundersökningen, kartläggning av årsredovisningar, intervjuundersökningen: en studie av de statligt finansierade kulturinstitutionernas arbete med etnisk
och kulturell mångfald. Tumba: Mångkulturellt centrum.
Riksantikvaren (1988). “Kvinneperspektiv på kulturminnevern”: rapport fra Riksantikvarens
seminar 30.1–1.12.1988 på Isegran ved Fredrikstad. Oslo: Riksantikvaren.
Riksantikvaren (2004). Riksantikvarens oversikt over kulturminneforvaltningens kunnskapsbehov 2005–2009. Oslo: Riksantikvaren.
Riksantikvaren (2005). ALLE TIDERS KULTURMINNER – Riksantikvarens vernestrategi.
Oslo: Riksantikvaren.
Said, Edward (1978). Orientalism. Stockholm: Ordfront.
Statens offentliga utredningar (SOU 1999: 18). Frågor till det industriella samhället.
Slutbetänkande av Utredningen om en statlig satsning på det industrihistoriska kulturarvet. Stockholm: Fritzes.
Statens offentliga utredningar (SOU 2007:50). Mångfald är framtiden. Stockholm: Fritzes.
Stortingsmelding nr. 39 (1986–1987).
Stortingsmelding nr 16 (2004–2005). Leve med kulturminner. Oslo: Miljøverndepartementet.
Thurén, Britt-Marie (2003). Genusforskning – Frågor, villkor och utmaningar. Stockholm:
Vetenskapsrådet.
Young, Iris Marion (1997). Intersecting voices: dilemmas of gender, political philosophy, and
policy. Princeton, N J: Princeton University Press.

326

Paper from the conference ”Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige”, organised by the Advanced
Cultural Studies Institute of Sweden (ACSIS) in Norrköping 15-17 June 2009. Conference Proceedings
published by Linköping University Electronic Press at www.ep.liu.se/ecp/040/. © The Author.

Nykter eller drogad? En fråga om sammanhang
Eddy Nehls
Högskolan Väst, Institutionen för Omvårdnad, hälsa och kultur
eddy.nehls@hv.se
In the article a posthuman perspective is used to understand the concepts of drugs
and sobriety. What is a human being is a good question to start with; if one wants
to take on a post human perspective and in this article the answer is (partly) given
by Gregory Bateson who says, in the title on one of his most famous books, that
Mind and Nature is a necessary unity. The boundary between humans and nonhumans is highly problematic because it is restraining the possibility to work in an
unbiased fashion. Humans are only one actor among others whom all are connected in a network as the acronym ANT indicates. Working with the kind of
analytical tools that this article discusses, Gilles Deleuze’s and Felix Guattari’s
concept Assemblage, is about finding traceable connections between actors. Sobriety, and drugs, understood in this way can’t be the explanation to anything; it is
on the contrary what should be explained.
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Inledning
Vad är alkohol (och droger)? Det är en berättigad fråga som allt för sällan ställs. Ett slentrianmässigt och inte helt ovanligt svar på frågan är att alkohol är en substans med den kemiska
beteckningen C2H5OH, som naturligtvis är ett helt korrekt svar. Samtidigt är det en hänsynslös förenkling av en högst komplex frågeställning. Ett sätt att borra djupare i frågeställningen
är att omformulera frågan något, till: Hur blir alkohol och droger allt det som substanserna
förknippas med, och hur kan man förstå ett sådant tillstånd som nykterhet? Det är frågorna
som bearbetas i detta papper där görande och tillblivelse placeras i fokus. Det svar jag med
stöd i ett flerårigt, kulturvetenskapligt forskningsprojekt (Se Nehls 2009) lanserar är att alkohol, droger och nykterhet bör betraktas som ett slags sammanhållna fenomen bestående av
såväl materiella som immateriella aspekter. Rör man sig i det offentliga rummet i Sverige
behöver man inte leta speciellt länge innan man stöter på alkohol, i en eller annan form.
Alkohol finns i princip överallt, inte bara på krogen och på systembolaget, utan även i Pressbyråns tidningshylla, i bokhandeln, resebranschen och på bio där filmer med alkohol- och
drogrelaterad handling är vanliga. Via filmer med drogrelaterad handling laddas alkoholen
och drogerna med innebörder, vilket gör biografsalongen till en av de ”platser” där alkohol
och droger blir allt det som de förknippas med, i och genom mötet med publiken. Det är alltid
inom ramen för en specifik kontext som vissa substanser blir till droger (jfr Bancroft 2009,
Plant 1999) och det samma gäller för innebörden i begreppet nykterhet. Droger och nykterhet
är alltså något som skapas och blir till, tillsammans och jämsides med kulturen, i processer av
ömsesidigt blivande (jfr Deleuze & Guattari 2003b:156, Latour 2000:126).
Det som gör en drog till en drog enligt denna uppfattning är de ”konstituerande sammansättningar” som krävs för att en substans ska komma att betraktas och fungera som drog.
Poängen med perspektivet är att det uppmärksammar det faktum att nykterhet och droger är
fenomen som skapas och upprätthålls inom specifika sammanhang samt alltid i och genom ett
slags lärprocess. Detta är mitt motiv för att visa på behovet även av kulturvetenskaplig
forskning om droger, alkohol och nykterhet.

Det finns inga vattentäta skott mellan droger och nykterhet
Den engelske antropologen Gregory Bateson (2000) för, i en artikel från 1971, ”The Cybernetic of ’Self’: A Theory of Alcoholism”, fram sin berömda teori om dubbelbindning som ett
sätt att förstå missbruk. Artikeln tar sin utgångspunkt i det faktum att AAs metod, enligt Bateson, har en imponerande förmåga att uppnå varaktig nykterhet. I fokus står här liksom i hans
övriga forskning, sammanhanget som missbruket uppstår och fortskrider inom. Det är, menar
han, i relationen mellan individen och kontexten, i mellanrummet mellan dessa storheter, som
svaren på missbrukarfrågan bör sökas. Bateson (2000:310) pekar på att man (i alla fall i USA
i början av 1970-talet) uteslutande intresserar sig för individens onyktra tillstånd, själva missbruket. Bateson söker alltså svaret på missbrukarfrågan i nykterheten eftersom han menar att
det är något i denna som driver alkoholisten att dricka. Det är alltså där problemet finns, inte i
drickandet som bara är ett symptom, vilket så att säga går ut på att ställa problemet på huvudet. Genom att fokusera kontexten där missbruket uppstår kommer han fram till att onykterhet (för en missbrukare) kan vara ett slags korrigering av beteendet, en nödvändig anpassning till en omöjlig situation. Förklaringen till onykterheten är då att den uppfattas som
det enda möjliga tillståndet för alkoholisten. Bateson menar att den missbrukande individen
sitter fast i en dubbelbindning, vilket brukar beskrivas som en situation där individen tvingas
välja mellan två omöjliga val. Hur man än gör fördöms handlingen. I fallet med alkoholisten
handlar det om att nykterheten, i sammanhanget han eller hon befinner sig, upplevs som
problematisk och för att korrigera detta blir onykterhet en lösning, vilken omgående fördöms.
Hur alkoholisten än gör blir det fel. Således menar Bateson att det i hög grad är den rådande
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teorin om alkoholism som ger upphov till svårigheterna för en missbrukare att hålla sig nykter. Alkoholism blir med hans definition ett resultat av interaktionen mellan en individ och
dennes sammanhang där ingen av delarna äger mer agens än någon annan. Och detta är en
tanke som jag här bygger vidare på.
Den artikeln har resulterat i insikten att nykterhet är en fråga eller tillstånd som lämnats i
princip helt obeaktat inom både forskningen och samhället i övrigt. I ett projekt som handlar
om alkohol och droger är det självklart att dessa ska vara i fokus, men det innebär att man lätt
glömmer att nykterhet långt ifrån är något självklart och en gång för alla givet. Det finns helt
enkelt inget neutralt mänskligt tillstånd, från det ögonblick människan koncipieras till dess
hon dör är alla individer stadda i ständig förändring. Man växer upp, åldras och under livets
gång (brukar det i alla fall heta) byts på sju år samtliga celler i människokroppen ut. Man har
bra och dåliga dagar, humöret växlar ständigt, man är ömsom upprymd ömsom nedstämd,
trött eller pigg. Tänk på all psykofarmaka som skrivs ut av läkare och som konsumeras dagligen av väldigt många människor i vårt land och över världen. 1 Hur mycket sådana substanser
kan man stoppa i sig och fortfarande, i lagens likväl som i kulturell mening, betraktas som
nykter? Och det finns även andra substanser som används regelbundet som också i en eller
annan mening påverkar människors medvetande, till exempel amfetamin som i små doser ges
till barn om fått diagnosen ADHD för att dessa ska kunna fungera ”normalt” i samhället. Tänk
också på alla värktabletter som konsumeras. Listan kan göras hur lång som helst, läsaren förstår och kan själv fylla i listan. Resultatet blir att gränsen mellan nykterhet och onykterhet
luckras upp och görs flytande. Om man uteslutande diskuterar och riktar uppmärksamhet mot
definitioner av onykterhet och om man utgår från att problemen bara finns där missar man lätt
det faktum att nykterhet är ett högst föränderligt och diffust tillstånd som, inte minst av
forskningssymetriska skäl behöver definieras. Det är emellertid inte möjligt att göra det här
och jag nöjer mig därför med att peka på problemet.
Söker man på Libris, databasen som listar alla böcker på samtliga bibliotek i landet, får
man 58 träffar på sökordet Nykter och 1323 träffar om man söker på ordet Missbruk. Det
säger i alla fall något. Jag menar att frågan som forskningen och samhället brottas med är felställd. Vad som borde diskuteras är begreppet nykterhet, det är ju det alla är intresserade av
egentligen. Det är problematiskt att ensidigt koncentrera sig på missbrukaren och missbruket
och att utgå från att det uteslutande är detta som behöver definieras och undersökas. Drogfrågan berör alla, men om bara missbruk problematiseras skapas lätt ett vi och dem förhållande som sätter käppar i hjulet för den som vill arbeta konstruktivt för ett bättre samhälle där
fler än idag kan hitta en plats och bidra till ett gemensamt byggande av framtiden. Om begreppet nykterhet kunde göras till en fråga för allmän debatt skulle alla människor tvingas till
delaktighet. Det handlar i grund och botten inte om substanser, det handlar om sammanhang
och om vilka aktörer som ingår däri och om hur man ska se på och förhålla sig till konsekvenser av interaktion mellan dessa.
Det saknas analyser av förbindelserna som droger uppvisar med omgivningen och undersökningar som fokuserar de sammanhang som substanserna ingår i och samproduceras genom. Kanske denna brist beror på att det saknas verktyg att tänka med hjälp av? Det är i alla
fall den slutsats som jag drar från det rådande forskningsläget. Men att konstruera begrepp är
kulturvetenskapens paradgren och jag ser det som mitt bidrag till en tvärvetenskaplig
(drog)forskning. Resten av detta paper handlar om ett sådant begrepp som jag menar skulle
kunna användas för att förstå alkohol, droger och nykterhet på det sätt som efterfrågades i
inledningen.
1

Ämnet har behandlats i en nyutkommen bok av journalisten Ingrid Carlberg (2008) som uppskattningsvis
menar att 600000 svenskar dagligen tar någon av de nya antidepressiva medicinerna som finns på en minst
sagt lukrativ marknad.
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Alkohol och droger som diagram, eller assemblage
Assemblage, som är benämningen på det begrepp som lanseras här, kan användas både som
analysverktyg och för att illustrera hur stora delar av problemkomplexet droger och alkohol
som vanligtvis lämnas obeaktade inom alkohol- och drogforskningen.
Hjälp att förklara assemblagebegreppet hämtas från den franske filosofen Gilles Deleuze
och hans kollega Felix Guattari, som menar att:
We know nothing about a body until we know what it can do, in other words, what its affects are, how they can or cannot enter into composition with other affects, with the affects of another body, either to destroy that body or to be destroyed by it, either to exchange actions and passions with it or to join with it in composing a more powerful body.
(Deleuze & Guattari 2003a:257). 2

Citatet handlar om hur viktigt det är att identifiera, i detta fall alkoholens och drogernas (som
kan fungera som synonymer för kroppen i citatet) affekter, det vill säga de iakttagbara spår
som går att hänföra till fenomenen man undersöker. Ett assemblage existerar bara när det gör
något och kan bara iakttas via effekterna det ger upphov till. Och assemblaget består å ena
sidan av materiellt innehåll, och å andra sidan av imateriellt uttryck. För att forskningen ska
bli balanserad behöver båda aspekterna uppmärksammas lika mycket.
För att förklara begreppet närmare kan det vara lämpligt att göra som Deleuze (2006:242.
Se även Deleuze och Guattari 2003a:43) och ta hjälp av en annan fransk filosof, Michel Foucault, och hans tankar om fängelset. Vill man förstå fängelset med hjälp assemblagebegreppet
bör man först uppmärksamma fenomenets innehåll, vilket delas upp i formaspekter (fängelsebyggnaden som fysiskt fenomen), och substansaspekter (fångarnas kroppar). Fängelsets uttryck motsvaras i fråga om form av kriminallagen och substans av brottslingen som juridiskt
fenomen. En byggnad där man låser in människor blir ett fängelse först när den kopplas samman med en juridisk apparat. Fängelset blir med andra ord ett fängelse först när samtliga
aspekter förts samman och hålls ihop. Samma gäller för alla fenomen i världen, även droger
och alkohol. Allt och alla består av såväl uttryck som innehåll, och dessa båda aspekter har
både form (övergripande regler) och substans (specifika exempel). Assemblagebegreppet är
ett oundgängligt verktyg för att bena upp snart sagt alla komplexa problem.
Assemblage är sammanhållna fenomen som bara existerar i kraft av den verkan de har i
och på världen. Droger blir ständigt till i och genom processer av interaktion mellan innehållsaspekter, som ifråga om form kan sägas vara de sinnesutvidgande egenskaperna och ifråga
om substans specifika droger som heroin, kokain, alkohol och så vidare. Uttrycksaspektens
form är alkohol- och narkotikalagarna som bestämmer vilka ämnen som ska klassas som
droger, och substansen består av bilderna av och tankarna samt talet om, till exempel heroin
eller alkohol. Betraktat på detta sätt blir det uppenbart hur stor del av problemkomplexet som
försummats inom forskningen hittills och för att skapa en adekvat och mer användbar förståelse för vad en drog är blir det samtidigt uppenbart att medicinare, psykologer och sociologer behöver utbyta tankar och insikter med såväl kulturvetare som jurister. Ingen disciplin
sitter ensam inne med svaret. Men det räcker inte med vetenskaplig spetskompetens, lika viktigt är det att kunskaperna som finns inom akademin sprids till en bred allmänhet. Vetenskap-

2

Min översättning från den engelska översättningen av det franska originalet lyder: ”Vi vet ingenting om en
kropp förrän vi vet vad den kan göra. Med andra ord, vilken inverkan den har, hur dess inverkan kan eller
inte kan ingå förening med andra verkningar, med en annan kropps inverkan, endera för att förstöra denna
eller för att förstöras av den, endera för att utbyta aktioner och passioner med den eller för att förenas med
den för att bilda en mer kraftfull kropp.”
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ens uppgift kan inte vara att tala om för människor hur de ska göra, det måste bestämmas demokratiskt med ledning av vetenskapligt beprövad kunskap och genom dialog.
Tankemodellen skulle kunna fungera som utgångspunkt för sådana samtal. Men då bör
modellen kompletteras, och då kan det vara bra att känna till att Deleuze och Guattari utgår
från ett slags grundmodell i sitt tänkande där också aspekter av förändring finns med.
Inledningsvis påpekades att världen framskrider i ett slags process, och den aspekten kan enkelt föras in i modellen genom att hänvisa till upplösande krafter av deterritorialisering, och
sammanhållande krafter av territorialisering. Om analysmodellen kompletteras på det sättet
får man ett slags diagram uppbyggt av linjer som löper mellan polerna eller ytterligheterna,
total sammanhållning och fullständig upplösning och linjer som löper mellan Innehåll och
Uttryck (som alltså både har form- och substansaspekter). Överfört till droger kan alla ensidiga betoningar av en enda aspekt av problemet, det vill säga både absolutister och nyliberaler som strider för att just deras ståndpunkt är den enda möjliga, förstås som exempel på territorialiserande eller sammanhållande krafter. På motsvarande sätt kan åsikter om och tendenser till att det är upp till var och en att göra som den vill förstås som exempel på deterritorialiserande eller upplösande krafter. Absolut sammanhållande är att betrakta som lika problematiskt som total upplösning. Vad som behövs för att hitta långsiktigt hållbara strategier
ifråga om alkohol och droger är ett balanserat förhållande där hänsyn tas till alla aspekter av
problemet, och genom att förstå världen i termer av diagram eller assemblage underlättas
förhoppningsvis det arbetet.3
Deleuzes och Guattaris teoretiska modell kan möjligen vid en första anblick uppfattas som
väl abstrakt och svårförståelig, men när den har lanserats går det att förklara tankeverktyget
med hjälp av en hel massa olika exempel som förhoppningsvis kan hjälpa förståelsen på traven. Ett sätt är att hänvisa till Deleuzes (2002:2) och Guattaris favoritexempel med getingen
och orkidén som kan sägas utgöra varandras förutsättningar och som därmed kan förstås som
ett slags assemblage.
Getingen blir en del av orkidéns reproduktionsapparat samtidigt som orkidén blir ett
könsorgan för getingen. Ett enda och samma tillblivande, ett enda tillblivandeblock, eller
som Rémy Chauvin säger, en ”a-parallell utveckling av två varelser som absolut inte har
något att göra med varandra.” 4

Det handlar alltså om ett slags sammansättning av linjer vilka korsar och går in i varandra,
som ständigt bryter varandras banor och som bara existerar som assemblage när något görs,
uteslutande via och på utsidan, i förhållande till kopplingarna som faktiskt realiseras och bara
när dessa utförs. Detta gör att varken helheten eller delarna som bygger upp densamma kan
sägas vara konsistenta, de blir ständigt till samt förändras ömsesidigt i en process av kontinuerligt blivande. Getingen behöver orkidén, och orkidén behöver getingen, och ingen av dem
klarar sig på egen hand. Det går inte att förstå helheten utan att beakta ”samarbetet” mellan
delarna. Exterioriteten handlar om att lägga märke till att både getingen och orkidén, det vill
säga delarna som bygger upp helheten (eller kroppen), också och dessutom samtidigt ingår i
och utgör oundgängliga delar av andra assemblage. Getingen är till exempel också en del av
ett samhälle tillsammans med andra getingar vilka har olika uppgifter, och orkidén kan
3

4

För Deleuze och Guattari är det viktigt att man inte låser fast begreppen. Därför uppfinner de ständigt nya.
Det gör författarna för att rikta uppmärksamheten bort från begreppen och för att göra läsaren uppmärksam
på vad begreppen gör med tänkandet. Det är med andra ord användandet av tankefigurerna som är det
viktiga, inte definitionerna.
Citatet är hämtat från ett av Deleuzes möten med intervjuaren Claire Parnet (Deleuze & Parnet 2002:1ff).
Det är översatt till svenska av Kristina Ekelund och finns publicerat i tidskrifterna Glänta och Ailos
gemensamma Deleuzenummer från 2003/2004.
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plockas, sättas i vas och ingå i en blomsteruppsättning. Blomsteruppsättningen kan i sin tur
utgöra del av ytterligare ett annat assemblage genom att ingå i till exempel Nobelfesten. Vad
vore den utan blomsterarrangemangen, och alkohol att skåla i? Så där kan man hålla på, allt
går in i och samtidigt ut ur vartannat och det är hela tiden det aktuella sammanhanget/assemblaget och de affekter detta ger upphov till som bestämmer vad som är vad och
hur det ska förstås. Assemblaget är alltså det som hålls samman, själva sammanhållandet av
det aktuella fenomenet. Alkohol som dricks i samband med Nobelmiddagen är möjligen inte
skadlig, men alkohol som dricks av en tonåring i parken kan vara det. Alkoholen är den
samma men dess innebörd skiftar och står alltid i relation till vilket assemblage eller sammanhang den ingår i och vad den gör där, och det gäller även begreppet nykterhet.
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The following paper begins to explore the concept of ‘the north’ (or ‘Norden’) as
an organising principle in the fine arts. This supposedly geographically delineable
and stylistically identifiable category has been established through a lengthy and
ongoing sequence of temporary, travelling exhibitions. The informal series began
in 1982 with Brooklyn Museum’s ‘Northern light: realism and symbolism in
Scandinavian painting, 1880–1910’. Variations on this regional theme have continued ever since, with the most recent manifestation being ‘A mirror of nature:
Nordic landscape painting, 1840–1910’. That these titles feature two similar, but
not identical terms to characterise ‘the north’ – Scandinavian, Nordic – is revealing. So too is the fact that, whilst the earlier of the two included portraits and domestic interiors, the latter focused entirely on landscapes. And it is this genre
more than any other that is said to be synonymous with the art of ‘the north’. But
whilst this might arguably be true of works produced at the end of the nineteenthcentury, is there such a thing as ‘Nordic art’ today? And, if so, what is its style,
subject and medium?
Such questions were raised, but not answered, by the contemporary art exhibition, ‘Five Nordic women artists’ held in Liverpool in the autumn of 2008.
Whilst a discernable ‘Nordic dimension’ was aesthetically absent, ‘the north’ as
an organising principle was not. For this is a category wholly constructed by institutions and organisations that operate under the guise of ‘the north’. Using a
range of examples I will seek to argue that ‘the north’ is, in cultural terms at least,
a noetic phenomenon: an abstract or intellectual concept made powerfully real by
being objectified in museums, depicted in galleries and named in catalogues,
many of which carry the logos of such funders as the Nordic Council, the Norden
Association or, last but not least, ‘Nordic Spaces’ – the consortium that fittingly
provided the grant for this paper.
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Noetic Norden: assembling and dissembling the art of ‘the north’
In May 2009 I travelled to England’s second city, Birmingham in search of ‘the north’. It
came in two guises. One was an exhibition entitled ‘Northern lights’ held at Birmingham
University’s Barber Institute. The other was a talk hosted by the Ikon Gallery entitled ‘Thomas Bewick, artist of the north’ (Uglow 2009). These were two very different norths. In the
latter it referred to the wood engraver and naturalist, Thomas Bewick (1753–1828). His north
was Northumberland in England, specifically the workshop he ran in Newcastle upon Tyne.
‘Northern lights’, on the other hand, dealt with nineteenth century paintings and engravings of
landscapes on loan from Sweden’s national collection (‘Northern lights: Swedish landscapes
from the Nationalmuseum, Stockholm’, The Barber Institute of Fine Arts, 27.02 –
31.05.2009).
After visiting the exhibition I sat in a café and read a newspaper as I waited for the talk on
Bewick to begin. I came across a review of an exhibition entitled ‘Rank: picturing the social
order 1516–2009’. One line of the article was extracted from the text and printed in a much
larger font. It read: ‘The gulf between much of the south and the north emerges repeatedly
from these images.’ In the main body of the text the reviewer of the exhibition had written:
It is the gulf between much of southern England and the north that emerges most repeatedly from many of these images, often more dramatically than do the socioeconomic disparities between England, Wales and Scotland. It is indicative that Rank is an exhibition
that has been generated in Sunderland, and that it is showing only in three northern cities... Even in Victorian times... levels of individual wealth were still probably highest in
the south-east... [T]he split between north and south has been widening at a faster rate
since the 1970s, not just because of de-industrialisation and the drain of money and talent
southwards, but also because mass awareness of these things seems to have deepened
(Colley 2009).

Cultural solutions have been sought to counteract such negative perceptions of ‘the north’. A
pertinent and topical example of a positive utilisation of ‘the north’ is the ‘Great North Museum’, which opened to the British public in May of this year. This is the new name for a £26
million rebranding of Tyne and Weir Museum’s natural history and archaeology collections
centred around Newcastle – the place of work of that ‘artist of the north’, Thomas Bewick. A
portion of the money invested in this ‘new’ museum – £15,000 to be exact – was spent on an
orange-coloured arrow. Agenda Design, the company behind this logo, claim that this ‘upward arrow symbolises the museum’s northern roots, as well as suggesting ‘vitality and excitement’’ (Billings 2008).
All these differently nuanced uses of the word ‘north’ underline the fairly obvious fact that
the notion of northness largely depends on one’s vantage point. It also demonstrates that any
invocation of a geographical location is often loaded with cultural and political implications.
‘There is not one single mental image of the North; a host of partial and often contradictory
assessments are found’ (Hamelin 1979: 7). So said Louis-Edmond Hamelin in his 1979 book
Canadian Nordicity, a publication which is as much about the mental map of northness as it is
about locating the north on the map of the Canadian nation.
There are other norths. Even the south has a north. North for Australians is the Northern
Territory. Lesley Instone has recently examined the ‘mutual constitution of frontier and belonging in suburban backyards in Australia’s urban north’ with particular reference to local
anger at the mandatory fencing of swimming pools in the area. This was instituted in an attempt to reduce the incidences of child drowning in the Northern Territory, which then stood
at three times the national average (Instone 2009: 830).
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These notions of frontier, frame and belonging are particularly apt when it comes to my
own research interests, namely the art of the Nordic region. In this context ‘the north’ is literally framed in art historical terms by an exhibition such as the Barber Institute’s ‘Northern
lights’. Its title carries an echo of the show that established ‘the north’ as an organising principle in the fine arts. This was Brooklyn Museum’s 1982 travelling exhibition, ‘Northern
light: realism and symbolism in Scandinavian painting, 1880–1910’ (Varnedoe 1982). It
looked back on a previous period of defining ‘the north’ in art. At the turn of the twentieth
century a centre of the art world – Paris – was the vantage point from which a northern periphery of art was conceived. Northern artists meeting in the French capital produced paintings that to this day encapsulate the image of ‘the north’.
Brooklyn Museum’s ‘Northern light’ was followed shortly afterwards by ‘Dreams of a
summer night’ mounted by London’s Hayward Gallery in 1986 (Ahtola-Moorhouse 1986).
Variations on this regional theme have continued ever since, with the most recent manifestation being ‘A mirror of nature: Nordic landscape painting, 1840–1910’ (Gunnarsson 2006).
Whereas ‘the north’ is here named as ‘Nordic’, the two earlier displays in New York and
London favoured ‘Scandinavian’. The presence of these similar, but non-identical terms to
characterise ‘the north’ is revealing. That they reference different things is a point well made
by Götz (2003: 324) among others. These two words nevertheless have a more precise delineation than the use of ‘northern Europe’, a phrase that also featured at Birmingham’s Barber Institute in 2009. Running concurrently with ‘Northern lights’ was the exhibition ‘The
changing nature of landscape: northern European prints from the Barber collection’ (6.2. –
31.05.2009). Here ‘the north’ was Dutch, British and German.
From these exhibitions one can quite correctly infer that landscape more than any other
genre is said to be synonymous with the art of ‘the north’. This it seems is not true of all
northern regions or nations. Hamelin’s previously mentioned book Canadian Nordicity features this striking assertion: ‘Canadians have not, as a nation, put the North anywhere near the
centre of their mythology’ (F.K. Hare cited in Hamelin 1979: 8). This was the verdict of the
environmental scientist, Frederick Kenneth Hare (1919–2002). It would be interesting to test
this assertion today; any deviation from such a mind-set would reveal how attitudes towards
‘the north’ have changed. Hare’s statement, from an art historical perspective at least, seems
surprising given the existence of the ‘Group of Seven’: a circle of Canadian landscape painters from the 1920s. Two of its members, Lawren S. Harris (1885–1970) and A.Y. Jackson
(1882–1974) painted Alberta and the Northwest Territories and travelled to the Arctic (Hill
1975: 27). These artists are as central to Canadian art history as Nils Kreuger (1858–1930),
Richard Bergh (1858–1919) and Karl Nordström (1855–1923) – the so-called Varberg Group
– are to the canon of Swedish art.
The Barber Institute’s ‘Northern lights’ exhibition would seem to confirm that, unlike
Canada, Sweden as a nation has most certainly put ‘the north’ near the centre of its national
mythology. The importance of landscape is just as strong in the other Nordic states, not least
Norway. This was further confirmed in the Birmingham exhibition. Although the artists were
exclusively Swedish, there were examples of their work that depicted the landscapes of other
places – from Rome in ‘the south’, to Sognefjord in ‘the west’. The latter took the form of a
sublime, monumental canvas by the Swedish painter, Marcus Larson (1825–64) entitled,
Norwegian Fjord in Moonlight. Motif from the Sogne-Fjord (1861, oil on canvas, 130 x 177
cm, Nationalmuseum, acc. no. NM 2000).
Images of such iconic landscapes form part of the visual vocabulary of many Nordic residents and visitors. They constitute a lexicon of places and vantages points that people pursue
in search of the supposed ‘true’ essence of ‘the north’. A painting such as Larson’s Norwegian Fjord in Moonlight both contributes to and consolidates the ‘Nordic open-air tradition’
(nordisk friluftstradition) whilst at the same time serving to locate those areas deemed to con-
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stitute the epitome of, in this instance, Norwegian-ness. (The entwined issues of a ‘nordisk
friluftstradition’ and Norwegian identity were topics discussed in detail by my fellow conference panellists, Klas Sandell and Wera Grahn.)
It was probably Marcus Larson’s dramatic moonlit scene that prompted one exhibition
visitor to write the following comment in the Barber Institute’s visitors book: ‘Full of Scandinavian folklore and mythology. It makes me very proud’ [Lars Erikson, Oslo, April 9, 2009].
The pride of this Norwegian for a Swedish art exhibition confirms the sense that ‘Nordic citizens feel that they are members of an (invented) Nordic family’ (Stenius 2003: 21).
The Barber exhibition – like all such displays – came about as the result of a process of
selection and framing. There were, for example, no women painters (despite the fact that
Swedish female artists of the Düsseldorf school – including Marcus Larson’s pupil, Josefina
Holmlund (1827–1905) – have been the subject of recent research (e.g. Lindberg 2008)). The
Barber’s all-male line-up contrasted with another Nordic themed exhibition that took place
elsewhere in England. Entitled ‘Five Nordic women artists’ and held in Liverpool in the autumn of 2008 it brought the category of the Nordic to bear on contemporary art.
When taking a historical perspective it becomes easier to place safely dead individuals into
categories and styles (hence the two ‘–isms’ ‘realism and symbolism’ in Brooklyn Museum’s
‘Northern light’). This is further aided by the fact that artistic hubs – such as Paris – were
fewer in number. Artists met, formed groupings and went on to establish artistic colonies
where they could collaborate closer to home, modifying their style in the process in a way that
was conducive to the formation of an identifiable ‘national’ style based on ‘national’ motifs.
But today the situation is very different in terms of the ways that artists interact with each
other, move around, gain ideas and choose to work in a variety of media. A good instance of
this was Liverpool’s ‘Five Nordic women artists’ (Novas Contemporary Urban Centre, 20.09
– 30.11.2008). It was difficult to identify anything that was distinctly Nordic or northern to
unite the two Icelandic artists, Katrin Fridriks (born 1974) and Laufey Johansen (born 1968)
with Laila Strandberg (born 1970) from Denmark, the Norwegian, Maren Juell Kristensen
(born 1976) and Åsa Johannesson (born 1979) from Sweden. It seems fitting therefore that the
best response to the oft-posed question ‘do we have contemporary Nordic art?’ has been provided by the Swedish painter, Jens Fänge (born 1965): ‘No, there isn’t any’ (Kristensen 2007:
10).
This, however, does not prevent the Nordic dimension being used as an organising principle. For this is a category that is sustained by institutions and organisations that operate under
the guise of the Nordic – a carefully prescribed version of ‘the north’. Examples include the
Carnegie Art Award (‘established [in 1998] to promote Nordic contemporary painting’ (CAA
2008)); the Nordic Pavilion at the Venice Bienniale created in 1965 (UN 1965); and the Nordic Council formed in 1952. The latter’s Art and Culture Programme, during the period 2007–
9, seeks among other things to ‘renew and revitalise the Nordic art and culture co-operation in
the Nordic region’ (Nordic Culture Point c. 2007).
It is these organisations that promote ‘the north’ – or at least that version of northness that
can be packaged as ‘the Nordic’. In this regard the Nordic is a top-down elite construction (cf.
Stenius 1997: 161). The Nordic – like all notions of ‘the north’ – is, in cultural terms at least,
a noetic phenomenon (OED 2009): an abstract or intellectual concept made powerfully real by
being objectified in museums, depicted in galleries and named in catalogues, many of which
will carry the logos of such funders as the Nordic Council, the Norden Association or, last but
not least, ‘Nordic Spaces’ – the consortium that fittingly provided the grant for this paper
(Nordic Spaces 2007–11). The latter’s generosity has encouraged me to look for a northern
space and fill it with meaning.
This would seem to confirm Norbert Götz’s claim that there is ‘no doubt that ‘Norden’
[‘the north’] is essentially a discursive construction’ (2003: 324). He points out that certain
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basic units and features are deemed to constitute a region (Götz 2003: 325). Some of these
‘basic units’ are clearly cultural productions, including art works.
It is for this reason that I have given my paper the subheading ‘assembling and dissembling’. The first word – assemblage – is invoked in terms of the choices made when selecting
items for inclusion in north-themed exhibitions. Dissembling is adjacent to ‘disassemble’,
thus the same works featured in one exhibition can be taken down (disassembled) and reconstituted elsewhere for a similar but subtly different reworking of ‘the north’. As when Edvard
Munch’s painting The Voice (1893, oil on canvas, 90 x 118.5, Munch museet) appears on the
cover of Brooklyn Museum’s Northern light catalogue, and resurfaces four years later in the
pages of Dreams of a summer night (Ahtola-Moorhouse 1986: 193). But the verb ‘to
dissemble’ is to deliberately ignore something. We know from nationalism that forgetting is
as important as remembering. Indeed, forgetting is ‘a crucial element in the creation of nations’ (Renan cited in Billig 1995). This is also true when it comes to the ‘meso-layer’ that
makes up regions. It is only from the outside – and preferably from a distance – that they look
alike (cf. Hultén 1982: 11). Thus it was that, from the distant vantage point of Birmingham, a
Norwegian could look upon an exhibition of Swedish landscape painters and feel a deep sense
of Scandinavian pride.
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Gör platsen patienten?
Rumsliga föreställningar i psykiatrin
Ebba Högström
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1974 startar Nackaprojektet – ett av de första försöken i Sverige sektoriserad psykiatri. Tre öppenvårdsmottagningar etablerades i en kommun utanför Stockholm
och ledorden för verksamheten var bl.a. geografisk decentralisering, tillgänglighet
och teamarbete. Lokalerna hade en lågmäld framtoning och var belägna ”mitt i
den lokala miljön”, i kontrast mot mentalsjukhusens monumentalitet och avskildhet.
Att patientbesökets vanliga rutiner (reception, inskrivning, tidsbokning, journalskrivande) styrde mot en förförståelse om att individernas problematik var
psykiatrisk uppfattades som ett problem av Nackaprojektets behandlare. Genom
två exempel undersöker jag hur man inom Nackaprojektet använde rumslig förflyttning resp. struktur i syfte att undkomma förförståelsen. Jag diskuterar rummet
som aktant i en berättelse om institutionalisering, kontroll och om att fördröja
eller förhindra övergången från individ till patient.
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Gör platsen patienten? Rumsliga föreställningar i
psykiatrin.
Artefakter, aktörer, aktanter
I artikeln Where are the missing masses? Sociology of a Door analyserar Bruno Latour (1992)
dörrens betydelse för att kunna komma in i en byggnad. Han börjar med det opraktiska i att
behöva riva väggen (och bygga upp den igen) för att ta sig in i byggnaden och det lika opraktiska att bara ha ett dörrhål (kallt och dragigt på vintern) för att sedan gå över till att diskutera
osäkerhetsmomentet i att ha en människa som dörröppnare (han/hon kan bli sjuk, kan vara lat,
kan bli upptagen med annan syssla). Slutligen landar han i gångjärnets betydelse. Gångjärnets
funktion på dörren ger oss möjligheten att gå in eller ut i byggnaden utan att dörren lämnas
öppen. Latour beskriver gångjärnet som en sak som vi har delegerat en kompetens till. Denna
och andra likar är med och definierar våra sociala relationer på ett snarast osynligt sätt.
If in our societies, there are thousands of such lieutenants (från franska: lieu tenant, hålla
plats, min anm.) to which we have delegated competences, it means that what define our
social relations is, for most part, silently prescribed back to us by non-humans. Knowledge, morality, craft, force, sociability, is not a property of humans but of humans accompanied by their retinue of delegated characters. Since each of those delegates ties together part of our social world, it means that studying social relations without the nonhumans is impossible. (Latour 1992:6)

När Bruno Latour hävdar det materiellas betydelse (gångjärnet) som likvärdigt människors
menar han att många sociologer har missat det materiella och att dessa ”the missing masses”
består just av ”icke-människor” (non-humans) (Latour 1992). Detta är grunden i aktör-nätverk-teorin (ANT) som av Latour beskrivs som en teori om associationer. Struktur och institutioner är inte definierade i förväg utan spåras och kartläggs som effekter eller nätverk mellan mänskliga och icke-mänskliga aktörer. Detaljerade beskrivningar och berättelser har
företräde framför förklaringar med hjälp av ”stora” kategorier som t.ex. samhället, naturen,
eller det sociala (Latour 2005).
”Icke-människor” (non-humans) eller artefakter kan liksom människor vara aktanter, ha en
verkande kraft (agency). Aktanterna är de som agerar eller som blir agerade på. Alla som agerar blir inte självständiga aktörer, det kan lika gärna vara så att en aktant ingår i ett nätverk
som agerar som en aktör (Czarniawska & Hernes 2005).
Heterogena nätverk är en annan central del i ANT (Law 1992). Samhällen, organisationer,
företrädare (agents) och maskiner alla är effekter alstrade i olika materiella nätverksformationer. Nätverken har en tendens till att konsolidera sig och det gör att de kan framstå som en
enskild, avgränsad aktör. Detta har till följd att vi kan prata i termer om t ex ”regeringen”
eller ”marknaden” än om ”all the bits and pieces that make it up”(Law 1992:2). Hos Law får ANT
namnet översättningens sociologi och har maktens mekanismer i fokus utifrån ett perspektiv
som inte skiljer på makro och mikro. Det sociala är inget mer än ”patterned networks of
heterogenous materials”. Nätverken består inte bara av “people, but also of machines, animals,
texts, money, architecures – any material that you can mention”(Law 1992:2).

Att artefakter är symboler som spelar roll i organisationer och i den fysiska miljön är kanske ett vanligare sätt att tänka än att definiera dem som aktanter i ett nätverk. Men aktanten är
ett sorts arbetsredskap som styr vad vi kan göra och hur vi gör det. Artefakten är inte bara
symbolik utan har praktiska och politiska konnotationer som vävs ihop i den organisatoriska
praktiken.

340

De är aspekter av samma organiseringsprocess och inte tre olika domäner som träffas då
och då. En hammare kan vara en ideologisk symbol, ett objekt att hota med eller också ett
verktyg att spika upp en målning på väggen med. (Czarniawska 2005:68)

Men hur kan man tänka om det rumsliga? Med det rumsliga menar jag det som i många fall
avgränsas av något materiellt, t ex väggar, tak och golv, men som inte lika lätt går att ta på, t
ex ljus, rymd, avstånd och rumssamband. Kan den rumsliga artefakten bli en aktant som ingår
i nätverk likväl som den materiella artefakten?
Dovey (1999/2008) argumenterar för en både-och-syn på artefakten, dvs både som aktör
och symbol. Han använder inte aktantbegreppet men när han diskuterar arkitektur och stadsbyggnad ur aspekten hur den byggda formen ”ramar in” (frames) platser på ett bokstavligt sätt
finns det beröringspunkter med Law och Latours aktantbegrepp. Platser ramas in bokstavligt
genom det sätt som vardagslivet tar plats inom kluster av rum, byggnader, gator och städer
och det vi gör struktureras och formas av väggar, dörrar och fönster osv. Dovey diskuterar
även hur den byggda formen ramar in arkitektur och stadsbyggnad på ett diskursivt sätt. Med
det menar han att form konstruerar och gestaltar betydelser; platser kan berätta historier för
oss och att vi kan läsa dem som rumsliga texter. Det finns en tvetydighet i begreppet ’framing’ som Dovey gör en poäng av– både som verb “to ’shape’ things, and also to ’enclose’ them in
a border – like a mirror or picture” och som substantiv “(a)s a noun, a ‘frame’ is an established
‘order’ and a ‘border’.” Begreppet implicerar både en konstruktion av världen och ett sätt att se
oss själva i den, på samma gång en bild och en spegel.
Thorugh both these literal and discursive framings, the built environment mediates, construct and reproduces power relations. The ambiguities of ‘framing’ reflect those of the
nexus between place and practices of power. (Dovey 1999:1)

Dovey har en pluralistisk hållning och arbetar med flera teorier samtidigt 1 . Maktens praktik är
mångdimensionell och kan inte ses som enbart symboler, upplevelser eller rumsliga strukturer
och det är i spänningen mellan dessa paradigm som platserna konstrueras, upplevs och kan
förstås.
Salzer-Mörling (2002) som är organisationsforskare hävdar att i de flesta studier inom
detta fält beskrivs den fysiska miljön som antingen en funktionell/instrumentell variabel som
handlar om motivation och effektivitet i produktionslinjen eller som ett symboliskt uttryck för
makt, status, kontroll och image. I det första fallet studeras hur rumslig ordning påverkar motivation och effektivitet och hur den kan skapa rationalitet och kontroll. I den senare, studeras
byggnader och kontor som symboler för organisationens meningar, identitet, kontrollsystem
och makt. Salzer-Mörling vill istället förstå det fysiska rummet som en organiseringsprocess
och komma bort från förståelsen av rummet/platsen som något som reflekterar underliggande
betydelser.
Hence, the physical setting is not a mere ‘container’ of organizational meaning, nor is it a
one-sided material reflection of cognitive structures. Rather, the corporate landscape can
be experienced as an ongoing construction, not a once and for all given. (Saltzer-Mörling
2001:119)

I detta finns beröringspunkter med ANT och ett aktantperspektiv på det rumsliga. Jag tolkar
det som om hon menar att den fysiska miljön är del i den ständigt pågående organiseringsprocessen i betydelsen medspelare för händelser/ upplevelser/ känslor. Vad som sker mellan
1

Det är tre huvudparadigm som Dovey utgår ifrån: spatial syntax analysis (rumsstruktur, program),
diskursanalys (representation, text) och fenomenologi (upplevelse, plats).
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spelarna är föränderligt. Den mening som skapas med den fysiska miljön får betydelse för vad
man gör där. Och det fungerar tvärtom också – vad den fysiska miljön gör, får betydelse för
meningsskapandet.
Men hur dörren samspelar med rummen innanför och utanför intresserar inte Latour och
många andra ANT-forskare särskilt mycket. Hans intresse stannar vid gångjärnet och detta
lämnar frågan om vad det rumsliga gör till stor del obesvarad. Kärrholm (2004, 2008) å andra
sidan menar att det är rimligt att utsträcka definitionen av artefakter med aktantroll till att
även gälla olika sorters rum eller territorier. Han diskuterar utifrån ANT och Law ett sätt att
tänka om rum utifrån territoriella sorter, nätverk och kroppar. Territoriell sort är ett begrepp
utan någon underliggande ordning, dvs det finns ingen idealtyp. Exempel på sorter kan vara
olika sorters territorier som t ex kök, trappor eller handelstorg. Sorten etableras genom associationer och strategier där associationen bygger på en projektion och strategin på planering.
Skillnaden mellan en terrritoriell strategi och association ligger i att om den första produceras med hjälp av ett explicit program och ofta i huvudsak bygger på en nätverksstabilisering, så vilar den andra på ett dolt program och stabiliseras ofta av associationer till en
territoriell sort. (Kärrholm 2004:182)

Det territoriella nätverket tenderar till en stabilisering med hjälp av aktanter. Ju fler aktanter
som arbetar tillsammans för att förmedla samma berättelse ju stabilare nätverk. Vissa aktanter
är dock mer självständiga än andra, dvs de kan fortsätta att förmedla liknande effekter även
när de är tagna i anspråk i andra nätverk. Här kan man tala om territoriella kroppar, fysiska
och fasta aktanter, t ex byggnadsdelar som omsluter ett rum.
A wall that has lost the role of a demarcating a territory (…) might still be difficult to
climb or pass, and readily lend itself to a new territorial production. (Kärrholm
2008:1913)

Kärrholm (2004:155-156) poängterar också att maktstudier som bedrivits inom arkitekturfältet oftare har haft ett perspektiv om maktens arkitektur snarare än ett som pekar mot den
arkitektoniska makten. Men om man läser kopplingen arkitektur-makt som just arkitekturens
makt kan frågan formuleras som Kärrholm gör: hur medverkar arkitekturen i upprättandet av
olika rumsliga maktrelationer?

Isolering, integrering
Under 1800-talets första hälft (andra i Sverige) börjar det byggas särskilda byggnader på särskilda platser för sinnessjuka. Lantligt belägna, storslagna byggnader, dårarnas palats, avgränsade mot omgivningen. De intagna skulle reformeras och lära sig att styra sig själv. Anstalterna, asylerna, var utformade för att passa detta disciplineringssyfte (Markus 1997). Panopticon är väl den idé om en byggnadstyp som med rumslig organisering tydligast förkroppsligar
den internaliserade övervakningen.
Sluten anstaltsvård var den dominerande modellen för psykiatrisk vård i Sverige ända fram
till 1960-talet och Sverige hade en förhållandevis hög andel slutenvårdsplatser (Crafoord
1988). Debatten om psykiatrin och den psykiatriska vården tog fart under 60-talet och kritiken
mot den institutionsbundna vården fick stort genomslag. Goffmanns (1961) totala institution
och frågan om hospitalisering diskuterades liksom om psykisk sjukdom fanns överhuvudet
taget och om orsakerna skulle sökas i samhällssystemet. I filmer, litteratur och i artiklar beskrevs den psykiatriska vården i negativa termer och mentalsjukhusens byggnadskomplex
framstod som symbolen för en repressiv och kontrollerande struktur. Att gå in genom sjuk-
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husets grindar var inte bara en passage över en administrativ och rumslig gräns utan en i högsta grad symbolisk övergång till en identitet som mentalsjuk. 2
De flesta av oss har motstridiga känslor inför anstalter. Vi har å ena sidan en tendens att
idealisera dem, ett slags längtan efter att kunna skapa den perfekta anstalten som ska
kunna göra det som samhället inte kan för människor i svårigheter. Å andra sidan finns en
tendens till nedsvärtning: anstalten representerar också något brutalt och degraderande,
den innebär ett förnekande av mänskliga rättigheter till ett fritt liv. (Sundin 1970:19)

Under 1970-talet växte en ’ny psykiatri’ där betoningen låg på öppenvård och integrering.
Geografisk decentralisering var ett ledord och de psykiatriska mottagningarna skulle gärna
vara lokaliserade mitt i samhället bredvid mataffären, biblioteket eller mitt i bostadsområdet.
Detta kom i Sverige att kallas sektoriserad psykiatri och innebar en organisation med ansvar
för all psykiatrisk vård inom ett avgränsat område, d.v.s. med både öppen- och slutenvård.
Organisationsformen förväntades ge ”förbättrade möjligheter att nå mål som närhet, tillgänglighet,
tidig-åtgärder, kontinuitet, flexibilitet och samverkan med andra vårdgivare.” (Berggren & Cullberg
1978:17)

Ett av de första försöken med sektoriserad psykiatri i Sverige är det s.k. Nackaprojektet.
Sektorn i detta fall var de två kommunerna Nacka och Värmdö, belägna öster om Stockholm
stad, med en sammanlagd befolkning på ca 70 000 invånare. Nackaprojektet startar i maj
1974 med två mottagningar och en tredje kommer till i september samma år. Mottagningarna
var placerade i respektive upptagningsområden. Detta var en avgörande geografisk skillnad
mot de ofta avsides belägna eller på annat sätt mot omgivningen avgränsade mentalsjukhusen
eller för den delen de psykiatriska klinikerna på de somatiska storsjukhusen. Att den psykiatriska vården skulle finnas i lokalsamhället, med psykiatriska öppenvårdsmottagningar nära
befolkningen var en grundpelare för den sektoriserade psykiatrin.

Öppet, slutet
Ett av av Nackaprojektets tre öppenvårdsteam, Saltsjöbadens psykiatriska mottagning, fick
möjligheten att ta över en 500 m² lagerlokal belägen i ett 70-talscentrum i Saltsjöbaden och
utforma denna på ett sätt som skulle passa verksamheten.
Utformningen kunde här ske med stor hänsyn tagen till verksamhetens speciella karaktär
och de behov denna skulle aktualisera. En särskild arbetsgrupp tillsattes. (Berggren &
Cullberg 1978:17).

Lokalen hade stått tom sedan huset byggdes och var ursprungligen tänkt som lagerlokal. (Spri
54/81) Den hade fönster endast åt ett håll som var orienterade mot torget och parkeringen. När
lokalen visades för delar av personalen var den helt tom sånär som på pelarstommen. Lokalen
låg i souterräng vilket gjorde att lokalens ena sida avgränsades av en berget med dolt av en
vägg. Personalen var skeptiska mot detta enda stora mörka rum fyllt med pelare men mottagningens överläkare var drivande och den anlitade arkitekten var optimistisk berättar Henrik, psykolog på mottagningen och med i diskussionerna om utformningen av lokalen. 3
Planlösningen på Saltsjöbadsmottagningen visar att man kommer in i en smal korridor som
mynnar ut i ett stort rum. I kanterna av det stora rummet ligger samtalsrummen varav alla på
2

3

De tydligaste exemplen på kritiska filmer som fått stort genomslag kan nog sägas vara Family Life (1971)
av Ken Loach om en dysfunktionell familj som är orsaken till dotterns psykiska sammanbrott och Gökboet
(1975) av Ken Kesey med Jack Nicholson i huvudrollen som den ofrivilligt inspärrade McMurphy.
Arkitekten bakom skisserna som låg till grund för ombyggnaden var Sven Silow (1918-2001) var delägare i
AOS Arkitektkontor som bl a stod bakom Hotell Sheraton i Stockholm och ombyggnaden av riksdagshuset.
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ena sidan var fönsterlösa. Grupprum och förråd utgör en gräns mot personalens gemensamma
arbets- och konferensrum.

Bild 1. Planritning över Saltsjöbadens psykiatriska mottagning. Ur Srpi.
Lokalen låg en trappa upp från byggnadens huvudentré. För att komma till lokalens entrédörr
gick man i en korridor som saxade sig fram. Innanför entrédörren väntade ännu en korridor
innan man vände runt. Från hallen såg ut över ett stort rum där de omslutande väggarna var
vinklade och hade dörröppningar till samtalsrummen. Väntrummet var stort och i gränsen till
entrédelen stod en stor soffa med hög rygg.
HENRIK: (I väntrummet kunde) det sitta säkert upp till 10-15 stycken, det kunde det
göra. Och då var det dels en soffa här som…det var mycket tankar just kring detaljutformningen, både färgval, det var ju äggskalsfärgat hela alltihopa… och sen så byggdes
det en särskild soffa som det var tänkt att den skulle liksom utgöra nånstans som en famn,
en väldigt varm färgval valde man, orange, en mjuk orange färg som dom fick sitta i. Jag
vet inte var den soffan tog vägen. Det var en väldigt stor väntrumssoffa. Där kunde man
sitta 8-10 personer. (...) och sen hade vi möblerat in runt om dom här pelarna utanför
rummen på alla ställen så folk kunde sitta var dom ville. Och här en liten smatt (Nisch,
min anm.) där det var ett litet bord och två stolar, här satt ofta patienter och väntade. Och
det var just tanken att dom skulle välja, dom skulle välja var dom ville sitta.

Bild 2. Mottagningens väntrum. Foto ur Szecsödy et al.
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Lokalens fyra delar - entré, väntrum, samtalsrummen och personalrummet benämndes territorier och hade sitt eget namn. Entrén kallades Hallen, det stora rummet i mitten Torget, de enskilda samtalsrummen fick namnet Celler 4 och personalrummet kallades Backstage. På
Torget precis vid dörrarna till Cellerna fanns det möblerade Nischer.
Att ge namn åt ett rum som ska ge en positiv association med något annat är vanligt bland
arkitekter när de ska sälja in ett projekt men också i arkitektens egen kreativa process. Det är
också viktig i berättandet och i detta fall är berättelsen levande 30 år senare tack vara namnen.
I Saltsjöbadsmottagningens fall kan man se det på liknande sätt – ett sätt att sälja in idén med
lokalen för personal och andra aktörer inom psykiatrin men också för att få personalen genom
associationen, genom tänkandet, att arbeta på ett annorlunda sätt. Rumsnamnen (Torget,
Backstage osv.) vill jag här knyta till det som som Czarniawska-Joerges & Joerges (1990)
kallar lingvistiska artefakter. Den lingvistiska artefakten arbetar liksom den fysiska artefakten
(t.ex. den stora soffan) med strategin att etablera det som Kärrholm (2008) kallar en territoriell sort, i detta fall förknippad med positiva värderingar (ett stort öppet rum som man kan
kalla torg). Artefakterna tillsammans antar en aktantroll som opererar för att stabilisera ett
nätverk (t.ex. en öppenvårdsmottagning för den nya psykiatrin).
Torget som var förhållandevis stort och samtidigt glest möblerat skiljde sig åt mot de
flesta väntrum på psy kiatriska mottagningar vid denna tid. Stefan, överläkare på mottagningen och psykoanalytiker som var drivande i lokalens utformning (”jag älskade det stället!”)
berättar hur han tänkte kring lokalens utformning och organisering:
STEFAN: Så kom dom in här, och (…) här satt det en stor soffa. Och här kunde vem som
helst komma in och vi hade en stor, sån här…upphängningstavla med alla möjliga saker,
man söker hemtjänster, nån att gifta sig med…
EBBA: Jaha, den var bakom soffan?
STEFAN: Ja, här (pekar). Yes. Och bilder och allt möjligt. Ungefär som du går in i Konsum, (skratt), var som helst. Och här kunde man gå in och titta in på torget. Det här kallades Torget. Kunde titta in på Torget, hur ser den ut? Det var en oerhört trevlig
inledning. I alla dom här (…) fönsternischerna, fanns det palmer. Och två stolar. Ganska
bekväma. Så att dom kunde komma in, titta, smaka, lukta, vända, ingen störde dom, om
dom började spotta kanske någon skulle (skratt). Sen för att komma i kontakt med oss så
fick dom passera här ett bord.

Bordet som Stefan talar om är sekreterarens skrivbord. Det var inte någon hög receptionsdisk
utan ett vanligt skrivbord. För att komma in på Torget passerade mellan sekreteraren och soffan. Sekreterarna hade kontroll över entrén och var de första som mötte patienterna. Att sekreteraren satt bakom ett vanligt skrivbord och inte bakom en hög receptionsdisk är något som
kommer fram i flera berättelser. Berättelsen om Saltsjöbadens psykiatriska mottagning är inramad av både diskursiva och bokstavliga inslag för att använda Doveys språkbruk. Diskursivt på det sättet att i mina intervjuer berättar man för mig om hur detta låga bord (och de
fantastiska sekreterarna) sätts i samband med det låga antalet våldsincidenter.5 Bordet är

4

5

I artiklen av Szedödy et al. används det engelska ordet cell som beteckning på samtalsrummen. Enligt
Nationalencyclopedin: cell (latin ce´lla 'kammare'), litet, i plan vanligen kvadratiskt rum, t.ex. kloster- eller
fängelsecell. Frågan är om det är för olika betydelser på svenska som på engelske. Att den svenska
betydelsen mer pekar mot fängelsecellen, dårcellen???
Detta är en vanlig berättelse i psykiatrihistorien. Den mest kända är om läkaren Pinel som på slutet av 1700talet humaniserade våren genom att lösa dårarnas bojor men det finns också den om överläkaren Bengt
Berggren på Ängelholms psykiatriska klinik (tillika initiativtagare till Nackaprojektet) som tog bort låsen på
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samtidigt en icke-mänsklig aktant. Att närma sig en person bakom ett vanligt skrivbord gör att
de flesta agerar på ett sätt som skiljer sig mot samma situation med en person bakom en glaslucka och en hög receptionsdisk (men vad som sker i mötet med det låga bordet är inte av
deterministisk art utan beror på hur aktörerna i nätverket agerar, d.v.s. det kunde lika gärna
resultera i fler våldincidenter som glasluckan kan resultera i färre våldsincidenter).
EBBA: Och dom hade lite koll, kontroll över entrén, sekreterarna?
STEFAN: Om dom orkade, ville eller inte var upptagna (skratt). Viss kontroll. Och så
fort någon ville komma in så satte sig en av sekreterarna där på en stol… och ett bord
och, varsågod. Och då framförde man… sin önskan att träffa någon. Och då bad sekreteraren en av dom lediga personerna att komma ut och man satte sig ner.
EBBA: Jaha, då kom det någon, liksom, terapiperson?
STEFAN: En av dom tio, personalen. Satte sig i en nisch och där började man tala. Vad
vill du ha för önskemål? Och problem? Och då kunde man komma fram till att egentligen
behöver jag en jurist. Eller egentligen skulle du få bättre hjälp om du gick till socialbyrån
eller till allmänläkaren eller något sånt. Och bara när vi kom fram att det faktiskt var
något som handskades med, handlade om psykiatriskt problem, då varsågod, kom in och
vi satte oss i en av rummen. Och det underbara var, alla rum var exakt liknande inredda…
med…ja, inte den här stolen (pekar på stol i rummet, min anm.) men samma, Bruno
Mattsson (…) -stolar och…alltså dom såg exakt likadana ut.

Bild 3. Nisch med ingång till samtalsrum. Foto ur Szecsödy et al.
Sambanden mellan den rumsliga strukturen och vägen till att bli inskriven patient går från den
öppna, odefinierade och opersonliga Hallen via sekreterarnas ”sluss” (utrymmet mellan soffan
och sekreterarens skrivbord var inte bredare än en smal passage) förbi till Torget där den första kontakten mellan besökaren och behandlaren sker. Först när individens problem blivit
definierade som psykiatriska eller emotionella träder han/hon in det slutna behandlingsrummet, in i Cellen, tillsammans med behandlaren. Det är en rörelse som går från det anonyma,
entrédörrarna utan att någon rymde samt överläkaren Stefans berättelse om hur han som ny psykiatriker på
ett landsortssjukhus i Centraleuropa botar patienter genom att helt enkelt prata med dem.
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odefinierade och öppna till något som blir känt (identiteten), definierat (problemet) och slutet
(rummet). Mottagningens överläkare formulerar detta på följande sätt i ett konferenssammanhang:
”In the beginning much openness and little seclusion was offered. As involvement between clients and staff deepended, the higher were the walls of intimacy and confidentiality raised around them. At the same time it was emphasized that clients and staff would
meet on “neutral” territory with shared responsibility all the time.“ (Szecödy et al.
1980:313)

Vissa territorier syftade alltså till att skapa interaktion mellan patienterna och samtidigt vara
en neutral mötesplats mellan individ och behandlare. När behandlingen börjar går man in i
samtalsrummet som avgränsas av väggar. Väggarna är de fasta och stadigvarande aktanter
som Kärrholm kallar territoriella kroppar. Hur mycket kroppslighet aktanten har beror på hur
fasta och icke-mobila de är. Kroppsligheten har en relation till mottagningens grundidé om
öppenhet och slutenhet. Den mest slutna delen (dit patienternas inte hade tillträde) avgränsas
inte bara med en vägg utan med en zon av rum. I den mer öppna delen av mottagningen
(mellan Hall och Torg) avdelas territoriet av den stora soffan som visserligen var stor och inte
helt lättflyttad men var ändå mindre kroppslig än väggar och zonerna av rum.
Sjuksköterskan Lena menar att det fanns en vilja att komma bort från psykiatrin som
speglades i hur patienterna togs emot men att det som lät bra i teorin hade sina svårigheter i
praktiken:
LENA: (…) vi skulle ju liksom bort från psykiatrin. (…) Och sen så skulle patienter
komma här och sen så behövde dom inte göra en omedelbar psykiatrisk överenskommelse utan här ute på Torget (visar på planen) skulle man liksom prata med varann för att
se om det var nånting som fodrade att man sen gick in i ett rum och stängde dörrn. Och
det var ju lite obegripligt men intressant och sådär. Men sen visade det sej att det går ju
inte att prata med patienter här. För här sitter ju väntrummet och sekreteraren och ska du
stå här mitt på torget och säga liksom ”jag har konstiga tankar eller jätteångest och så
tänker jag nästan ibland att jag skulle ta livet av mej” Asså, det var aldrig nåt tal om patienters integritet på den tiden. Här var det kollektiva lösningar och mötas halvvägs men i
praktiken så gick det ju inte så.

En fråga som är intressant men svårforcerad är hur mycket patienterna själva visste om berättelsen om lokalen och rummens namn. Jag har (ännu) bara indirekta berättelser som när
kuratorn Marianne berättar att hon uppfattade att Torget kunde uppmuntra till att göra ”tokiga” saker som när en patient började stå på händer där eller som när mentalskötaren Mats
påpekar att fördelen med Torget var att oroliga patienter kunde gå omkring istället för att vara
tvungna att sitta still. Patienterna som satt i soffan hade en bra överblick över Torget och
ingången till Backstage. De satt dock med ryggen mot Hallen och trots att soffans höga rygg
(120 cm) gav en viss trygghet så kunde någon titta ner på dem bakifrån. Soffan var samtidigt
en rumsavdelare så att en person kunde vara i Hallen och kika in på Torget utan att bli sedd.
Psykiatrins praktik har till stor del handlat om intagningen och om hur den intagna på bästa
sätt ska införlivas i sjukhusets ordningar och acceptera sin nya identitet som patient. Eivergård (2003) beskriver hur man ända in på 60-talet fäste stor uppmärksamhet vid intagningsprocedurerna. Ritualerna avskiljde individen från sin privata identitet och gav honom eller
henne status som patient. Den blivande patienten fick klä av sig och lämna ifrån sig sina
ägodelar och kläder för att sedan bli badad. Efter detta tilldelades han eller hon ett nummer
och särskilda anstaltskläder innan placeringen på avdelning där en sängplats väntade i en sal.
Sängen kan ses som en övergångsrit då nyintagna ofta placerades i sängläge för att kunna
observeras av den medicinska expertisen men kanske framför allt för att bli patienter.
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”Dessa på samma gång symbolmättade och praktiskt motiverade procedurer innebar ett
slags överlämnande och mottagande av kroppen och syftade till att personen skulle förstå
att han eller hon var sjuk och från detta nu var en patient och uppfattades så av sin omgivning.” 6

Bild 4. Väntrummet. Ur Szecsödy et al.

Bild 5. Väntrummer. Ur Spri 54/81.

Den nya psykiatrins praktik, här exemplifierat med en av Nackaprojektets mottagningar,
försökte med olika medel att undkomma eller skjuta upp individens transformation till patient.
I Saltsjöbaden sker detta med hjälp av en rumslig ordning där lokalens rum hade olika karaktär beroende på deras roll i inskrivningsproceduren. Sven, överläkare på en annan av
Nackaprojektets öppenvårdsmottagningar samt forskningsledare uttrycker en viss skepsis nu
till idén med en prova-på-psykiatri där man bara gick förbi och tittade in.
SVEN: Det var ju ett par ordentliga dörrar som man skulle igenom och så där. Jag tror att
det är att överskatta människors nyfikenhet, att bara gå in och pröva nånting när det gäller
psykiatri, då är folk ganska rädda att gå in där och det är ett väldigt steg att gå in i
psykiatrin. Har man tagit ett beslut först då vill man gärna träffa nån kanske och diskutera
och sånt där. Man går bara in och luktar så att säga, det är få som gör sånt.
(…) Så kom man in och det är en ny gång, har jag för mig att det är, ett trapp… ett kapprum eller nåt sånt där. Och sen så kommer det här stora första rummet som är ganska
mörkt i och för sig. Och så kommer dom här smårummen som ligger vid sidan om. Så att
det var inte så hemskt… lättillgängligt som man kunde ha hoppats på.

Men ideal och verklighet är inte alltid i fas med varandra. Att mottagningen låg en trappa upp
och vid änden av en vinklad korridor samt att entrédörrrens skylt var tämligen diskret utövade
ett motstånd mot idén om den öppna och lättillgängliga mottagningen. Ett annat nätverk
hakade i och i detta nätverk var lokalen en av flera i en större centrumbyggnad, inte helt lätt
att hitta till och anonymt utåt.

6

Eivergård, Mikael (2003). Frihetens milda disciplin: normalisering och social styrning i svensk
sinnessjukvård 1850-1970. Diss. Umeå: Univ., 2003, s. 50
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Bild 6. Saltsjöbadens psykiatriska mottag- Bild 7. Saltsjöbadens psykiatriska mottagning. Vy över byggnad. Ur Spri 54/81.
ning. Entré. Ur Spri 54/81.
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Ifrån, till
Annsofi-projektet startade 1980 och beskrivs som ett arbete i gränsområdet mellan psykiatri,
socialvård och människor privata sfärer. En arbetsgrupp på tre personer flyttade sin verksamhet från en av Nackasektorns öppenvårdsmottagningar, Boo psykiatriska mottagning, till en
källarlokal mitt i det närliggande miljonprogramsområdet, Orminge.
”Vi ville geografiskt och teoretiskt förflytta oss en bit bort från den vanliga psykiatriska
verksamheten för att på det sättet byta perspektiv på de problem människor presenterade
för oss på mottagningen.” (Levander & Krantz 1983:9)

Bakgrunden till detta beslut var erfarenheten och insikten om att många människor som söker
sig till psykiatrin kämpar med problem som inte är psykiatriska i grunden. Socioekonomiska
förhållanden leder till ett beroende av samhälleliga insatser och experthjälp i form av t ex
bidrag, förturer eller förtidspension som Annsofi-gruppen menade att man inte kunde råda bot
på med psykiatriska åtgärder utan detta ledde ofta in i en negativ spiral med beroende, maktlöshet och personlig osäkerhet (Krantz & Levander 1983).
Psykologen Gunilla, en av de tre i Annsofi-projektet beskriver hur de ville ha ett alternativ
till en mottagning där folk kunde komma och gå som de ville och vara anonyma om de så
önskade. De gjorde hembesök och arbetade aktivt med att försöka få ihop folk i olika självhjälpsgruppverksamheter – t ex finska gruppen, kvinnogrupp, ungdomsgrupp och även mer
allmänt grannskapsarbete. Vanliga journaler skrevs inte, istället gjorde de en sorts sammanfattande berättelse om problemets art tillsammans med individen. Detta hade varit omöjligt på
öppenvårdsmottagningen med dess krav på att boka tid, inskrivning och journalskrivande.
Frihet från institutionens rum medförde en frihet från formaliserade rutiner.
GUNILLA: Vi ville bort från mottagningen, för vi tyckte att en psykiatrisk mottagning
på något sätt är institutionaliserat och vi ville liksom inte plocka ut folk ur deras sammanhang utan gå dom till mötes där, så det var ytterligare ett steg. (…) (M)an skulle definiera sig själv som psykpatient när man ringde dit och anmälde sig och så fick man tid
att komma, det var hela det där…
EBBA: Så det var nästan hela organisationen runt också som byggde upp det där institutionstänkandet? Att man blev en patient när man ringde?
GUNILLA: Ja, det var organisatoriskt så att man måste definiera sig som patient och det
var mottagning på det sättet att man kom och satt i rummet och samtalade, vi ville inte ha
det…

Även om Boo psykiatriska mottagning som Annsofi-projektet hörde till var en tämligen trivial
barack och därför mycket väl kunde ses som fri från associationer till den territoriella sorten
vårdinstitution så gjorde rutiner, procedurer, kanske även möbler och barackens enskilda läge
sitt till för att associera till just detta. Det var alltså platsförändringen, denna rumsliga åtgärd
som gav möjlighet till en annan och mindre institutionaliserad organisatorisk ordning.
Den territoriella strategin är förflyttningen där den nya platsen (miljonprogramsområdet)
och lokalen (källarlokal) blir aktanter för att stabilisera nätverket (’en ny socialpsykiatri’).
Gunilla säger själv att lokalen inte var viktigare än var den var belägen men kanske var det
just detta att det var en oansenlig källarlokal som hade betydelse. Genom att skapa associationer till en annan territoriell sort (källarlokal + bostadsområde) fanns det en förväntning på
avdramatisering av psykiska problem som kunde leda till en fördröjning eller ett avbrytande
av en ”karriär” som psykiatripatient.
Annsofi-projektet syftade till att personerna som man träffade bättre skulle förstå sin livssituation för att kunna ta itu med den. Samtalen skedde ofta i hemmet. Platsen/rummet sätter
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ramen för vad som sägs, menar Gunilla. Problemen formulerades på andra sätt än om de hade
formulerats i ett samtalsrum på mottagningen.
GUNILLA: (…) går man till mottagningen och till ett samtalsrum är det mycket lättare
att definiera sina problem i psykiatriska termer. Man går inte till en psykmottagning
och…berättar om att det är egentligen sen man slutade jobbet som man blev…ja, man definierar sina problem där man söker, så att en person kan gå till soc och tala om sin sociala situation, gå till psykiatrin och sin psykologiska eller så går dom till distriktsläkaren
och prata om kroppen så att säga…inte om saker som har hänt eller som dom har
tänkt….sitter man i hemmet så kommer det närmare deras…
EBBA: Helhet? Sammanvägning av de olika delarna?
GUNILLA: Ja, det var inte så tydligt att det var det ena eller det andra…

Annsofi-projektet har den likheten med Saltsjöbadens psykiatriska mottagning att behandlarna ville öppna upp för att problemen som människor kom med inte per definition var
psykiatriska. I Annsofi-fallet handlade det om ett sätt att närma sig socialvårdens sätt att arbeta. Detta innebar en rörelse bort från den psykoanalytiska ramen, d.v.s. det slutna och
(skenbart) neutrala rummet.
Bostadsområdet Orminge, där Annsofi verkade sig, är ett flerbostadshusområde (med inslag av radhus) byggt i början av 1970-talet. Vid denna tid hade Nackaprojektets forskningsavdelning kartlagt patientströmmarna i relation till var man bodde och Orminge kännetecknades av hög omflyttningstakt med en överrepresentation av ensamma småbarnsfamiljer, invandrare, förtidspensionärer och låginkomsttagare och en förhållandevis hög andel nyinsjuknade patienter. De som bodde här hade i många fall fått sig en bostad tilldelad och inte
aktivt valt sitt boende. Det fanns också en inre segregering inom bostadsområdet och Annsofilokalen låg i kvarter där hyresgästaktiviteten var mycket lägre än i HSB-kvarteren i närheten.
I utvärderingen av Annsofi-projektet nämner författarna att man vid projektets start var
medveten om risken med att förebyggande arbete innebar en psykiatrisering av sådana frågor
som egentligen var politiska eller sociala. Det intressanta med denna kommentar är att följden
av förflyttningen (ut i bostadsområdena, in i hemmen) till en ny plats för den ’nya socialpsykiatrin’ gör Förorten (d.v.s. miljonprogramsområdena) till en representation av psykiatrins
plats. Detta upprepar sig i de illustrerande fotografier i artiklar och i tv-program7 som handlar
om den nya sektoriserade psykiatrin. När bilder av den lokala miljön ska illustrera sektoriseringens decentralisering visas nästan uteslutande bilder av flerfamiljsbostadsområden (miljonprogrammet). Eriksson, Molina och Ristilammi kommenterar hur avvikelsen från det normala
kan bli kopplad till en viss plats (och kan jämföras med den tidigare så stigmatiserade bilden
av mentalsjukhusen).
Att bli jämförd mot en norm betyder att man utgör en avvikelse och placeras utanför det
normala. Genom att klassificera förortsområden som utanför eller utsatta kan avvikelsen
också representeras genom platsen och få en lokalisering, en geografi. (Eriksson, Molina,
Ristilammi 2002:102-103)

En rumslig förflyttning där den territoriella strategin var att genom association till en sort som
inte liknande en psykiatrisk mottagning ville Annsofi-projektet nå nya grupper och samtidigt
förhindra grupper att hamna i psykiatrin. Men psykiatrins försök att destabilisera sig blir mot7

Jag tänker här på tv-programmen I stället för sjukhus av Lis Asklund som sändes 1975 i SVT. Ett av
programmen handlar om Nackaprojektet.
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stridigt mot den representation av Förorten som ’den nya psykiatrin’ gör. Platsen associeras
till problem och till psykiatri i högre grad än tvärtom.

Till slut
Den tidiga sektoriserade psykiatrin, med Nackaprojektet som exempel, försöker med olika
medel bryta upp det stabila nätverk som den traditionella psykiatrin blev kritiserad för att ha.
Samtidigt stabiliseras ett nytt nätverk av den nya psykiatrin.
•

•

Annsofi-projektet kan ses som ett sätt att försök att destabilisera detta genom sin
rumsliga förflyttning till Orminge. Ur denna aktivitet uppstår ett nytt nätverk som gör
det motsatta – istället för att psykiatrin tonas ner mot vardagligheten (bostadsområdet,
den lokala miljön) så blir den lokala miljön (Förorten, miljonprogrammet) associerad
med psykiatriska problem.
Den rumsliga ordningen i Saltsjöbadens psykiatriska mottagning organiseras likt en
vandring från det öppna till det slutna. I detta finns kopplingar till såväl psykoanalytisk teori (när kontrakt om behandling görs så blir det slutna rummet en del i den fasta
ram som patienten inordnas i) som till ett social-psykiatriska synsätt om tillgänglighet
och jämlika möten. Aktanterna, både rumsliga, materiella och lingvistiska (det stora
väntrummet, den smala korridoren, den gula soffan, namnen Torget, Backstage och
Cellerna) medverkar för att stabilisera detta nätverk. Det jämlika mötet och uppskjutandet av definiering som patient sker i en noga utarbetat procedur (kanske lika noggrann som på mentalsjukhusens tid) där den rumsliga organiseringen och gestaltningen stödjer detta. Det jämlika mötet (neutralt territorie) innebar samtidigt en inskränkning i patientens integritet vilket i sig är en motsättning mot denna tanke.
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Hur ”Eva Dahlgren” är gjord
– Framställningar av en artistpersona
i marknadsföring, media och musiktexter
Anna Biström
Nordica, Helsingfors universitet, doktorand i nordisk litteratur.
anna.bistrom@helsinki.fi
I media beskrivs den svenska musikartisten Eva Dahlgren omväxlande med ord
som ”sann” och ”självutlämnande” – och luttrad ”branschstrateg” som lyckats
med konststycket att framstå som äkta och konstnärligt ambitiös trots kommersiella framgångar. Dahlgrens produktion, liksom receptionen av henne i media,
speglar motsägelsefulla föreställningar om t.ex. det autentiska i motsats till det
konstlade och kommersiella.
I denna text diskuterar jag hur ”Eva Dahlgren” – hennes artistpersona – är
”gjord”, en process som involverar flera aktörer och medier. Jag beskriver de underliggande föreställningar och ideal som denna process återspeglar – men också
hur Dahlgrens egna rocktexter bekräftar och/eller ”svarar på” mediernas förväntningar, samt problematiserar föreställningar om autenticitet.
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När man läser, lyssnar på och tolkar Eva Dahlgrens rocktexter, blir Eva Dahlgren själv en
viktig kontext. Det är inte bara intressant, utan i många fall nödvändigt eller rentav oundvikligt, att beakta det man ”vet” om Eva Dahlgren exempelvis via mediernas rapportering. Det
man måste beakta är inte så mycket vem Eva Dahlgren är ”på riktigt”, utan snarare den offentliga bilden, eller de många olika bilderna av Eva Dahlgren som florerar i offentligheten.
Relationen mellan rocktexten och den kontext som Dahlgren själv utgör, är alltså viktig, men
den är också komplicerad.
Denna diskussion aktualiserar bland annat frågan om textjagets (jaget i sångtexterna) relation till Eva Dahlgren, den artist vars röst bär fram orden. Ordet ”jag” i låtens text laddas av
artistens fysiska närvaro. Det finns en levande och hörbar röst som sjunger ”jag” – en röst
som vi förknippar med en specifik person, en person som kanske rentav står framför oss på en
konsert, kroppsligen närvarande. Det är troligen inte för mycket sagt att artisten själv ofta är
föremål för publikens och mediernas intresse, och att även låttexterna tolkas mot bakgrund av
det allmänheten vet (eller tror sig veta) om Eva Dahlgren. Att som forskare helt isolera textjaget från den person som sjunger ”jag” framstår som lika orimligt som motsatsen – att naivt
utgå från att ”jag” är lika med Eva Dahlgren, att allt som Dahlgren uttrycker i sången är direkta återspeglingar av hennes ’sanna jag’. Forskare inom området, t.ex. Simon Frith
(1998:184, 198), har presenterat möjligheten att se jaget i musiktexten som bestående av flera
olika skikt, vilket utgör ett sätt att synliggöra och greppa den komplexitet som jaget har i detta
sammanhang. Jag utgår här från Karin Strand (2003:78f.) som likaså ser olika s.k. subjektsnivåer i musiktextens jag. Strand skiljer mellan följande nivåer i jaget:
-Textjag: det jag som konstrueras i den skrivna varianten av texten (som, i princip, kunde läsas isolerat från låtskrivaren och/eller artisten).
-Sångroll: jaget i den framförda, sjungna texten – alltså den ”roll” som artisten spelar i varje
enskild sång.
-Artistpersona: Offentlig image, fenomen, alltså den ”roll” som artisten spelar i det offentliga
livet och i olika media.
-Privatpersonen, den verkliga människan bakom masken (eller föreställningen om denna) kan
ses som en fjärde jag-nivå. Ulf Lindberg (1995:47) har påpekat hur denna nivå, föreställningen om privatpersonen, håller liv i publikens begär efter den verkliga personen bakom
scenen, just därför att denna ”verkliga” person egentligen aldrig helt blir synlig för publiken.
I detta sammanhang intresserar jag mig särskilt för personan och dess relation till (föreställningar om) den ”verkliga” Eva Dahlgren. Personan betraktas här som en konstruktion, en
slags text som bär på vissa symboliska betydelser. Artisten ”laddar” också den text hon framför med de betydelser som finns inskrivna i hennes persona. Ibland kan sångens ”jag” även
läsas som en direkt syftning på personen/personan. Jag vill betona personans konstruerade
natur, men också att personan, av t.ex. media och publik, kan uppfattas som liktydig med en
verklig person. Åtminstone är personans ”autenticitet” en fråga som ständigt prövas och
förhandlas. Denna ”autenticitetsförhandling”, som jag kommer att beskriva lite närmare om
en stund, kan även kopplas till exempelvis Richard Dyers beskrivning av den kontinuerliga
förhandlingen kring autenticiteten i stjärnans image (diskuterad i t.ex. Su Holmes 2005:1415).

Hur skapas en persona?
De sjungna texterna får alltså (liksom allt annat en artist gör i offentligheten) specifika betydelser, betraktade mot bakgrund av personan, genom att de speglar de föreställningar om Eva
Dahlgren som skapas i media och bland publiken. Innan man går in på själva texterna, är det
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viktigt att reflektera över hur dessa bilder av och föreställningar om artisten egentligen kommer till. Vem skapar dem? Hur tas de emot, och hur tolkas de?
Utvecklingen av en offentlig persona kan ses som en process i flera led, som involverar
flera aktörer och flera olika medier. Musikvetaren Laura Ahonen har utvecklat en modell som
ger en åskådlig bild av hur processen kan beskrivas. Laura Ahonens (2007) avhandling Mediated music makers. Constructing author images in popular music beskriver, med hjälp av
begreppet ”author image”, hur musikaliska verk ofta har personifierats av artisterna, alltså av
dem som framför verken. Skaparen av ett musikaliskt verk (”authorn”) blir ett slags narrativt
och meningsskapande element. Ahonen behandlar ”author” inom populärmusiken som en
socialt och historiskt konstruerad kategori som har en mera utvidgad betydelse än inom andra
områden, dvs. den betecknar inte enbart relationen mellan skaparen och verket. ”Authorship”
baserar sig på att artisten uppfattas vara källan till de känslor och tankar som musiken ger
uttryck för.
Ahonen (2007:18-21) beskriver konstruerandet av en ”author image” som en komplex process med flera involverade aktörer. Hon skiljer mellan följande steg i processen:
1. Presenterad ”author image”, dvs. den image som artisten själv och marknadsföringsmaskineriet omkring honom/henne konstruerar i själva det musikaliska verket och i
kommentarer om det, exempelvis i skivinspelningar, live-framföranden, musikvideor,
intervjuer, självbiografier, hemsidor m.m.
2. Medierad ”author image”, dvs. det betydelsefulla tillägg till imageskapandet som ges
av olika typer av media som både förmedlar artistens image och tolkar den, exempelvis i recensioner, artiklar, biografier och dokumentärer.
3. Sammanställd ”author image”, dvs. lyssnarnas och publikens tolkning och konstruktion av en image, som sker på basis av både den presenterade och den medierade imagen.
Ahonen (2007:23) beskriver konstruktionen av en ”author image” som en fragmenterad process. Artisten framstår som en enhetlig figur, men imagen skapas intertextuellt och baserar sig
på texter och deras relationer till andra existerande texter (Ahonen 2007:24). Därför kan det
också finnas flera, t.o.m. motstridiga läsningar av samma artist. I skapandet av en ”author
image” är själva musikskapandet bara en aspekt av flera (Ahonen 2007:26).
Med hänvisningar till David Brackett och Antoine Hennion skriver Laura Ahonen
(2007:42) att sångaren ofta uppfattas som ursprungskällan till de känslor som en låt uttrycker,
vilket beror på att lyssnaren associerar orden och ljudet med den mest framträdande rösten i
inspelningen. Associationen omfattar inte bara artistens röst utan också dennas kropp, offentliga image och biografiska detaljer. I denna process blir gränsen diffus mellan artistens verkliga livsberättelse och sångens berättelser.

Den presenterade imagen
I det följande vill jag reflektera över processen där ”Eva Dahlgren” (Dahlgrens persona) skapas, för att sedan återkomma till hennes texter och fundera över texternas relation till Dahlgren-konstruktionen. I det här sammanhanget har jag inte utrymme att göra någon mera detaljerad genomgång, utan kommer att nöja mig med några spridda observationer av hur Dahlgren presenteras/presenterar sig i offentligheten, och hur hon tas emot av medierna. Jag utgår
från Laura Ahonens modell, även om jag vill uppmärksamma att modellen också kan diskuteras; ska exempelvis artistens egna uttalanden i media verkligen ses som aspekter av den presenterade bilden, med tanke på att också de alltid är medierade (redigerade, tolkade och ev.
missförstådda av representanter för media)? Och kan man alltid säga att marknadsföringens
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respektive artistens egen ”presenterade bild” går hand i hand, eller kan de stå i konflikt med
varandra?
Den presenterade imagen baserar sig alltså på hur Dahlgren själv och marknadsföringsmaskineriet bakom henne beskriver och visar upp Dahlgren i olika sammanhang, t.ex. på hennes
hemsida, på skivomslag, eller när Dahlgren själv uttalar sig i olika medier. Jag anser att ”autenticitet” är ett nyckelord för att beskriva hur Dahlgren ofta presenteras, och presenterar sig.
På Dahlgrens officiella hemsida står det exempelvis:
Hon [Eva Dahlgren] har haft mod att prova saker som andra avrått från, och hon har haft
mod att tacka nej när andra har pushat på. Hon är idag en av våra mest uppskattade artister trots att hon inte alltid har följt givna mallar. Eller kanske just därför.

Här lyfts Dahlgren alltså fram som en självständig aktör på musikarenan, en individualist som
går sin egen väg, följer sin egen intuition i stället för ”givna mallar”. Enligt en sådan uppfattning ses Dahlgrens musik och artistskap som ett uttryck för hennes egna ideal, värderingar
och känslor, vilket lätt leder till föreställningen om att musiken flödar ur en slags autentisk
kärna inom Dahlgren själv, och just därför lyckas förmedla något som även upplevs som autentiskt och berörande av publiken.
En liknande tolkning av Dahlgrens persona, där musiken ses som uttryck för vem Eva
Dahlgren ’egentligen’ är, stöds också av uttalanden av Dahlgren själv, som när hon i en intervju med Kajsa Olsson (1991) säger: ”Jag kan inte tänka mig att UPPTRÄDA. Den som står
på scenen är jag. Eva hemma och Eva på scenen är inte olika människor”. Uttalandet suddar
ut gränsen mellan den privata och den offentliga Dahlgren samt befäster bilden av henne som
äkta. Det finns också uttalanden där Dahlgren säger sig skriva i ett slags egenterapisyfte och
att texterna baserar sig på något självupplevt. Dessa uttalanden kan likaså tolkas som äkthetsmarkörer och signaler om att det är en riktig eller äkta människa som vi får stifta bekantskap med i texterna och som står framför oss på scenen.
Bilden av Eva Dahlgren som självutlämnande och autentisk förstärks också av en del andra
framställningar av Dahlgren. Man kan som exempel nämna omslagsbilden på boken För att
röra vid ett hjärta (2000), en bok som innehåller Dahlgrens sångtexter. På omslaget ser vi en
softad närbild av Dahlgrens ansikte, ett bildval som tycks indikera att man kommer intimt
nära Dahlgren genom hennes texter. I kombination med titeln, För att röra vid ett hjärta, som
är ett citat ur Dahlgrens låt ”Lev så” (1991), skapas också ett intryck av att Dahlgren identifierar sig med lyssnaren och vill beröra denna på ett djupt och känslomässigt plan.
I det här sammanhanget kunde man också lyfta fram Dahlgrens röstanvändning, som i en
del låtar förstärker det intima intrycket. Hillevi Ganetz (1997:41-42) har beskrivit Dahlgrens
mikrofonteknik, att hon sjunger mycket tyst men nära mikrofonen, och hur detta skapar ett
intimt intryck av ”viskade förtroligheter”. Detta förstärker, tack vare ljudkonventioner, känslan av närhet och uppriktighet. Man kan som exempel nämna en låt som ”Ängeln i rummet”
(1989) där sången också varvas med suckar och hörbara andetag. Dahlgren tycks låta publiken ana något intimt, skapa en känsla av att man kommer inpå huden. Bland annat via en sådan ”laddning” kan rocktexten exempelvis (av både publik och media) uppfattas som ett ”titthål” in i det åtrådda, privata jaget, den ”äkta” människa som döljer sig bakom masken, och
som publiken åtrår. Samtidigt gör den intima känslan i framförandet att ”jaget” tycks tala direkt till den enskilda lyssnaren, trots att låten kanske framförs inför en masspublik eller tas in
via t.ex. cd-spelarens förmedling. Sammanfattningsvis, så framstår intimiteten och det självutlämnande alltså som viktiga ”ingredienser” i de föreställningar om autenticitet som Dahlgrens image bygger på.
Många framställningar av Dahlgren, inte minst Dahlgrens egna kommentarer, bygger på
föreställningen om en äkta Dahlgren, som kan sättas i motsättning till mediabilden eller mark-

358

nadsföringens bild av henne (kommersialiseringen av Eva Dahlgren). I en intervju med
Dahlgren och Robyn, säger Dahlgren själv:
Jag tror att man kan bli fast i bilden av sig själv. Jag bestämde mig inför den här plattan
att jag inte skulle läsa nåt om mig själv, över huvud taget. För människan Eva som kommer ut till andra är ju alltid filtrerad genom andra människor. (Nielsen 1999)

Citatet visar en medvetenhet om att det existerar en bild av ”Eva Dahlgren”, som inte är det
samma som en ”autentisk” person, men innehåller också en föreställning om att Dahlgrens
egen självbild är lika med den autentiska Eva. Intressant nog diskuterar Dahlgren ju inte sig
själv som en av de viktigaste producenterna bakom (också) den offentliga bilden av Eva
Dahlgren.
Bilden av den autentiska Dahlgren – i betydelsen självutlämnande, intim, öppen, är dominerande i sammanhanget, men de olika presenterade bilderna av henne innehåller också intressanta motsättningar. Dahlgren har i många sammanhang uppfattats som skygg och mån
om att bevara sin privata sfär, snarare än att lämna ut den till allmän beskådan. Hon har även
själv uttryckt en vilja att skydda det privata – uttalanden som tycks stå i direkt motsättning till
exempelvis det tidigare citerade påståendet om att det är den ”riktiga” människan i sin helhet
som möter oss i framförandet. Exempel på detta finner man t.o.m. i samma intervju där hon
säger att hon inte kan tänka sig att ”UPPTRÄDA”, och likaså i en intervju med Ann Persson
(1999) där hon säger sig värna om sitt privatliv:
Jag har en klar gräns och är en robust människa som säger till mig själv var den går. Det
är livsfarligt att gå över och bli för privat. Jag skräms av den otroligt privata konsten. Vart
tar de som blottat sig vägen sedan?

Kommentarer som dessa, att Dahlgren drar en gräns mellan bild och verklig människa och
säger sig vilja slå vakt om det mest privata, kan verka motsägelsefulla men ligger i linje med
den av Ulf Lindberg beskrivna föreställningen om en slags skyddad kärna (något ”äkta”) som
inte avslöjas för den stora allmänheten. Dahlgrens kommentarer kan alltså läsas som ett medel
att hålla vid liv en föreställning om ett äkta ”jag” bakom rollen som uppträdande artist. Men
kommentarerna gör också bilden av Dahlgrens image mera komplex, samt visar på det processartade och på den ständiga förhandling som pågår också i Dahlgrens egen framställning
av sig själv.

Medierade Dahlgren-bilder
Om vi då övergår till den följande nivån i Laura Ahonens modell, alltså den medierade bilden
av Dahlgren – dvs. betraktar hur Dahlgren tas emot och beskrivs i olika medier – så blir bilden av Dahlgren ännu mera komplex och motsägelsefull. Ofta går media visserligen hand i
hand med Dahlgren själv och med marknadsföringen när det gäller att beskriva Dahlgren,
vilket alltså innebär att den bekräftar och förstärker de föreställningar om intimitet, självblottande och autenticitet som den dominerande presenterade bilden av Dahlgren bygger på.
Men samtidigt kan medierna också nyansera eller rentav förändra Dahlgrens image.
Det finns många exempel på kommentarer som bekräftar bilden av intimitet och känsliga
tolkningar, men de som kommenterar kan ha olika åsikter om Dahlgrens intima och ”självutlämnande” framtoning. Ett förtjust mottagande får Dahlgren t.ex. av Stig Björkas (1982) i en
konsertrecension:
Rösten är kanske inte ”stor”. Men den är innehållsrik. Känns äkta. Liksom hela hennes
agerande på scen känns äkta.
Ansiktet lever med i varje ord i sångerna, som är hennes egna. Engagerat. Mjukt.
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Stämningsfullt.
Det är inga yviga gester på scenen. Rörelserna hör ihop med låtarna. Ibland verkar hon
vara en blyg liten flicka. Ibland en självsäker ung dam…

P. Stenvall (1984) beskriver Dahlgren med nästan exakt samma ord, ett par år senare men
tillfogar att ”Evas ansikte är en spegel av känslor när hon sjunger. Liksom hela hennes texter i
låtarna.” Vissa musikjournalister ställer sig dock kritiska just till det intima och stämningsskapande, eftersom de tycker att det inte är riktigt ”rock”. Då kritiseras inte bara Dahlgren,
utan ibland också hennes alltför ”snälla” (och ofta kvinnliga) publik. Johan Lindqvist (1999A)
skriver i en recension att den till övervägande del kvinnliga publiken är ”väluppfostrad och
rent utav skolfrökenpryd”, och att den först mot slutet av konserten ställer sig upp och dansar.
Han förundrar sig också över att publiken nästan verkar gå igång mera på mellansnacket än på
musiken. Det intima, lågmälda, som ibland förknippas med autenticitet i form av äkta känslouttryck, kan alltså ibland uppfattas mera negativt och som ”fel” i rocksammanhang.
En sida av Dahlgrens autentiska image är föreställningen att Dahlgren, till skillnad från en
del andra artister, är något annat och mera än en produkt. Detta hänger ihop både med det
intima uttrycket och med bilden av den individualistiska Dahlgren som följer sina egna ideal
snarare än de ”givna mallarna”, vilka kan förknippas med anpassning till marknaden (att göra
sådant man tror ska sälja). Man uppfattar då att Dahlgren står på scen för att hon vill uttrycka
starka känslor och har något viktigt att säga. En aspekt av detta är den kritik mot
kommersialismen och mediacirkusen i musikbranschen som Dahlgren gett uttryck för bl.a. i
sina låttexter. Alla medier är dock inte villiga att köpa Dahlgrens mediekritik och antikommersiella budskap. Ett mera ironiskt mottagande får Dahlgren t.ex. av Måns Ivarsson
(1999B):
Vart man än vänder sig så är hon där.
[…]
I går inföll självaste julafton för alla omättligt Dahlgrenintresserade.
Först en timme Eva-special i P3.
Sen livekonsert i form av turnépremiär i Göteborg.
Och sen fort hem för att se sångerskans gästspel hos Luuk i TV 4.
Och allt detta från en artist som på senaste plattan hånar branschen och medierna som ett
enda ruttet kommersiellt bedrägeri.
Vilken självförnedring hon måste ägna sig åt i dessa dagar, Eva Dahlgren.
Men plattan gick in på topplistans förstaplats, och det var väl det allt annat
överskuggande målet.

Kommentaren blir intressant mot bakgrund av hur kommersialism och mediacirkus i några av
Dahlgrens låttexter framställs som hinder för det autentiska uttrycket i skapandet. Ivarssons
recension kan ses som exempel på autenticitetsförhandlingen kring Dahlgrens persona. När
Ivarsson visar på det motsägelsefulla i att kritisera mediecirkusen och kommersialismen i sina
låttexter, och sedan utnyttja medierna till fullo för att sälja skivor, sätter han också frågetecken efter autenticiteten och trovärdigheten i Dahlgrens image.
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Ett liknande exempel finner man i en annan recension av Ivarsson (1999A), där han lika
ironiskt kommenterar låttexternas kritik mot media och musikbranschen på Lai Lai-plattan:
Det som gör Dahlgrens utfall magstarkt är att hon själv inte tillhör dem [de artister som
inte deltar i branschens ruttna affärsspel]. Inför lanseringen av sin första popplatta på åtta
år spelar hon spelet som bara de mest luttrade branschstrategerna kan, med avstamp hos
den sååå sympatiska Stina Lundberg i TV.

Jag menar, kom igen: det är ingen som tvingar Eva Dahlgren att idka popcirkus. Flytta till
skogen och skriv en diktbok om det känns bättre.

Med andra ord, reaktionerna på och uppfattningarna om Dahlgren i media är mycket olika,
och varierar från direkta reproduktioner och förstärkningar av de bilder som Dahlgren själv
och marknadskrafterna skapar, till kraftiga ifrågasättanden av dessa bilder, och motsatta framställningar av artisten. I denna process framstår autenticitetsförhandlingen som central.

Låttexterna som spegel och förhandlingsarena
Om vi då övergår till Dahlgrens låttexter så blir Dahlgren-bilden inte alls mindre komplicerad.
Beroende på vilken text man studerar uppstår olika bilder av Dahlgren, eller kanske kan det
uttryckas så att texterna visar upp olika sidor av Eva Dahlgren-bilden. Här kommer jag att
presentera och analysera Eva Dahlgrens låt ”Jag klär av mej naken”, för att diskutera hur låten
speglar eller färgas av Dahlgrens offentliga image eller persona.
Transkriptionsnyckel:
(inom parentes)
[
kursiv
:
+
VERSALER
¤
@
(.)
<>
><
((dubbelparentes))

sjungs av kören / Eva Dahlgren och kören
överlappning (kören och Eva sjunger olika texter
samtidigt)
betoning
förlängt ljud
legatouttal (stavelse uppdelas på flera noter)
förhöjd röststyrka
sänkt röststyrka (t.ex. viskning)
dramatisering / röstförändring
paus mitt i en textrad
sjungs långsammare än den omgivande texten
sjungs snabbare än den omgivande texten
egna kommentarer

Jag klär av mej naken (1987)
intro
01 (JA: KLÄR
02 ja klär av mej na:+aken:)
03 JA: KLÄR
04 ja klär av mej na:+aken:)
05 (JA: KLÄR)
06 [ja klär a:+a+a:+a+a:+a+av mej na:ke+e:+en:
07 [(a:::)
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08 @HÄR STÅR JA NAKEN FÖR@ (@dej::: je+e je he he:+e: je he
09 he+e:j:::@)
10 @du (du du du:::)@
vers 1
11 Du söker djupen
12 I mej
13 Ja säjer djupen
14 Finns i @haven:::@
15 Du söker ljuset
16 I mej
17 Ja säjer
18 Ljust är det på @da:::a+a+age+e:::n:@
19 @Ge mej din nakna själ
20 Ja säjer@
21 Själen och (.) ja:
22 @ja: (.) ja: (.) ja:@
23 E samma MÄNNI@SKA:+A@
24 @Juh:+hu hu: (.) hu@
refräng
25 (JA: KLÄR
26 ja klär av mej na:+aken:)
27 HÄ:R E: JA
28 (JA: KLÄR
29 ja klär av mej na:+aken:)
30 HÄ:R E: JA
31 (JA: KLÄR)
32 a: a a: a:+a:v mej na:+ake+e:+en:)
33 HÄR STÅR JA
34 NAKEN FÖR (@dej::: je+e je he he:+e: je he he+e:j:::@)
35 @du (du du du:::)@
vers 2
36 Du söker kvinnan
37 Att älska
38 Ja säjer
39 @Äl:::ska <me mej>@
40 (>älska mej
41 älska me mej<)
42 Du söker vishet
43 I mej
44 Ja säjer vis
45 Är den <kvinna>
46 Som överle:ver
47 Du komplicerar ett liv
48 Ja säjer
49 Li:v i: (.) (@en: ken: kel: he:t@)
50 Föder en (.) ä:rlighe:t
51 @Juh:+hu hu: (.) hu@
refräng
52 (JA: KLÄR
53 ja klär av mej na:+aken:)
54 HÄ:R E: JA
55 (JA: KLÄR
56 ja klär av mej na:+aken:)
57 HÄ:R E: JA
58 (JA: KLÄR)
59 a: a a: a:+a:v mej na:+ake+e:+en:
60 HÄR STÅR JA
61 NAKEN FÖR (@dej::: je+e je he he:+e: je he he+e:j:::@)
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stick
62 ((drar efter andan))
63 @En naken man
64 E: en naken man
65 En naken man
66 E: en naken man
67 En naken man
68 E: en naken man@
69 (@Ä:R EN NAKEN MAN:@)
70 @Juh:+hu hu: (.) Juh:+hu hu:@
outro
71 (JA: KLÄR
72 ja klär av mej na:+aken:)
73 HÄ:R E: JA
74 (JA: KLÄR
75 ja klär av mej na:+aken:)
76 HÄ:R E: JA
77 (JA: KLÄR)
78 a: a [a: a:+a:v mej na:+ake+e:+en:
79
[(A:::)
80 HÄR STÅR JA
81 NAKEN FÖR [(@dej::: je+e je he he:+e: je he he+e:j:::@)
82
[(JA: KLÄR (.) ja klär av mej na:+ake:+e+en)
83 @Juh:+hu hu: (.) Juh:+hu hu:@
84 För [(dej:::je+e je he he:+e: je he he+e:j:::)
85
[(JA: KLÄR (.) ja klär av mej na:+ake:+e+en)

Låten handlar om en relation mellan jaget och ett du. Om vi studerar texten i verserna kan vi
också se att duet tycks ha förväntningar på jaget, förväntningar som jaget inte kan eller vill
leva upp till. Verserna är uppbyggda så att duets förväntningar oftast formuleras i meningar
som börjar med ”Du söker…”, och jagets ”svar” eller reaktion, på förväntningarna, i
meningar som inleds med ”Jag säger…”. Jagets ”svar” innebär oftast ett slags
avståndstagande till de förväntningar som duet tycks ställa. När duet söker ”djupen” hos jaget,
svarar jaget med ”djupen finns i haven”, när duet söker ”kvinnan att älska” svarar jaget ”älska
med mej” osv. Hon tycks alltså avvisa de tunga, symboliska innebörder som duet söker i
henne, och i stället erbjuda något mera handgripligt och omedelbart.
Min egen läsning bygger på det enkelhetsbudskap som jag anser att låten, tematiskt sett,
drivs av. Jaget avvisar i verserna duets förväntningar på ”djupet”, ”ljuset”, ”en kvinna att
älska” osv. Och i refrängen erbjuder jaget ett naket, enkelt jag, i stället för de stora betydelser
som duet söker i henne, genom att upprepade gånger deklarera: Jag klär / jag klär av mej naken…”, och ”här står jag naken för dej”. Nakenhet och enkelhet blir därmed ideal som jaget
hävdar i låten. Enligt Hillevi Ganetz (1997:183, som i sin avhandling om kvinnliga rocktexter
jämför Dahlgrens låt med Edith Södergrans berömda dikt ”Dagen svalnar”, både strukturellt
och innehållsmässigt, ur ett feministiskt perspektiv) så ska nakenheten och deklarationen att
”jag” klär av mej naken uppfattas både kroppsligt och själsligt, både bokstavligt (så att jaget
klär av sig) och metaforiskt (som en bild för att visa sig som man är, utan masker). Jag anser
själv att nakenheten, på båda dessa nivåer, fungerar som en symbol för äkthet, dvs. att vara
”naken” blir att, i någon mening, vara äkta. Om man läser ”jag klär av mej naken” bokstavligt, fungerar nakenheten och den fysiska kroppen som symboler för äkthet. Detta hävdande
av ”nakenhet” och i utvidgad mening enkelhet, som ideal, kan förstås kopplas till den autenticitetsdiskurs som finns i fråga om Dahlgrens offentliga image. Om vi läser texten på personans nivå, kunde ”Jag klär av mej naken” ses som en metafor för hur artisten visar sig öppet,
som hon är, på scenen inför sin publik. En sådan läsning bekräftar bilden av Dahlgren som
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självutlämnande och, i denna mening, autentisk. Man kan nämna att autenticitet, i olika bemärkelser, är ett ideal som hävdas också i andra av Dahlgrens låttexter, och att även nakenheten som bild för äkthet är återkommande.
I min läsning tar jag dock även fasta på hur Dahlgrens röstanvändning och hennes artistpersona ”laddar” texten. Jag vill därför belysa några aspekter av ”dialogen” mellan texten och
musiken. Närmare bestämt, några aspekter som har att göra med röstanvändningen: hur orden
sjungs av Eva Dahlgren. I detta har jag utnyttjat en metod som har sitt ursprung i samtalsanalys. För att greppa en del av de framförandemässiga signalerna i sångarens röstanvändning, så
har jag själv transkriberat de sjungna texterna, och använt mig av ett transkriptionssystem som
även används inom samtalsforskning (se transkriptionsnyckeln före texten). Jag har alltså försökt skriva vad Dahlgren verkligen sjunger, så exakt som möjligt, och markerat exempelvis
förändringar i röststyrka, betoningar och röstförändringar med hjälp av symboler.
Det röstliga framförandet innebär ju i sig en ”tolkning” av texten och kan ge texten specifika innebörder som den inte har i skriven form. I denna exempeltext har ett slags ”ljudlekar”
en central betydelse. Dahlgren ”leker med” ljuden i orden, vilket ger den framförda texten en
mera lekfull och komisk prägel än den har i den skrivna varianten. Man kan exempelvis se att
Dahlgren, i refrängen, drar ut på ordet ”dej” till ett ”dej::: je+e je he he:+e: je he he+e:j:::”.
Och i andra versen blir ordet ”enkelhet” (som är centralt ur tematisk synpunkt och med tanke
på låtens budskap) till ett ”en: ken: kel: he:t”. Även olika slags röstförändringar och utrop
bidrar till det dramatiserade och lekfulla intrycket.
De effekter som skapas i det röstliga och musikaliska framförandet av en låt utgörs ibland
av samspel mellan ord och musik, dvs. att musiken och rösten förstärker vissa intryck och
stämningar i texten. Men effekterna kan också vara kontraster mellan ord och musik, dvs. att
rösten och musiken uttrycker något som står i motsättning till det som texten i sig uttrycker. I
”Jag klär av mej naken” anser jag att också en sådan kontrasterande effekt uppstår. Röstens
lekfulla ljudlekar innebär en kontrast till textens budskap, och gör att texten kan uppfattas
som mera ironisk eller parodisk än den är i skrift. Rösten tycks signalera att budskapet kanske
inte ska tas så allvarligt.
Också framförandet på scen ger upphov till en liknande kontrasteffekt genom formuleringar som ”Jag klär av mej naken” och ”Här står jag naken för dig”, samt det faktum att
Dahlgren ju visserligen står framför ”dej” (lyssnaren i publiken), men inte står där naken. Jag
nämnde att låten, på det tematiska planet, hävdar äkthet, autenticitet som ideal. Men genom
framförandets lekfullhet anser jag att ”äktheten” åtminstone ifrågasätts. Jaget påstår sig vara
naken, men hon låter inte speciellt självutlämnande; rösten är snarare undanglidande och retsam. ”Nakenheten” hävdas alltså gång på gång, genom att refrängens nyckelfraser upprepas,
men nakenheten ifrågasätts samtidigt genom de signaler som rösten sänder ut.
Men texten laddas alltså inte bara av rösten/röstanvändningen, utan också av den ifrågavarande artistens persona, i detta fall Eva Dahlgrens. Jag diskuterade tidigare hur Eva Dahlgren
och marknadsföringskrafterna bakom henne skapar hennes persona performativt, bland annat
hur de ”gör äkthet”, dvs. skapar föreställningar om en autentisk och självutlämnande Eva
Dahlgren. Detta sker genom upprepning av olika ”äkthetsmarkörer” i både rocktexterna,
Dahlgrens framföranden och röstanvändning, samt – på nästa nivå – i medias framställningar
av henne. Bilden av Dahlgren som en, i en speciell bemärkelse, särskilt ”äkta” artist är förstås
intressant att se i relation till äkthetsbudskapet i ”Jag klär av mej naken”.
Som en följd av hur ”Eva Dahlgren” görs (och gör sig själv/sin persona) finns eller skapas
det en speciell förväntning på Dahlgren och på hennes musik och texter. De läsningar och
beskrivningar av Eva Dahlgrens texter som personliga, självutlämnande och självbiografiska
som är relativt vanliga i medierna, kan i sig tolkas som tecken på att låtarna förväntas avslöja
och visa Eva Dahlgren som hon är ”på riktigt”. Eva Dahlgren förväntas vara självutlämnande
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och äkta; alltså, hon förväntas vara naken. Detta kan jämföras med hur jaget ställs inför och
svarar på olika slags förväntningar som duet ställer i ”Jag klär av mej naken”.
Kanske kunde ”Jag klär av mej naken” också läsas som en replik från artist till publik, eller
som ett svar på publikens och mediernas förväntan. På ytan, som skriven text, tycks ”Jag klär
av mej naken” alltså bekräfta, inte duets förväntningar på djup, ljus etc., men nog publikens
och mediernas förväntning, deras begär att se Dahlgren ”naken” och bilden av Dahlgren som
”äkta”. Men jag menar att det lekfulla och parodiska i framförandet ifrågasätter och driver
med denna bild; Dahlgren verkar på sätt och vis själv parodiera (bilden av) den ”äkta Eva
Dahlgren”. I stället för ett helnaket jag skapas ett undanglidande och mera komplext jag. Jaget
i låten säger alltså inte enbart ”Jag klär av mej naken”, utan frågar också: ”Tror ni verkligen
att jag är naken?”, eller ”Är det alls möjligt att vara ”naken”?.
Röstförändringen är dock varierande i låten, och i refrängens nakenhetsdeklaration är den
kraftfull och tycks signalera spontanitet och ett emancipatoriskt budskap, en slags befrielse i
att vara ”naken”. Med andra ord kullkastas äktheten inte helt. Upplevelsen av nakenhet kan på
någon nivå också tolkas som allvarligt menad. Låten kan ses i relation till de uttalanden av
Dahlgren där hon skiljer mellan den offentliga bilden av sig själv och det privata jaget, samt
hävdar sin vilja att skydda det mest privata. Att nakenheten i låten samtidigt hävdas och
ifrågasätts kan läsas som ett försök att upprätthålla föreställningarna om en autentisk kärna i
”Eva Dahlgren” som aldrig, i sin helhet, avslöjas offentligt. Exempelvis Su Holmes (2005:1516) har diskuterat hur den ständiga förhandlingen kring kändisars ”autenticitet”, och
upprepade försök att avslöja det konstruerade i vissa artisters image, samtidigt upprätthåller
en föreställning om att det trots allt finns sådana artister som är autentiska, på riktigt. Den
tankemodell som styr förhandlingen står i motsats till en Judith Butlersk föreställning att det
endast finns lager på lager av konstruerade bilder, och ingen autentisk kärna som potentiellt
kunde blottas.
En viktig poäng, och en följd av det ovanstående, är att låttexterna, så som det framkommer i Laura Ahonens (2007) modell, inte enbart speglar eller laddas av artistens persona, utan
också är en av de platser där personan ”görs”, och att texterna bidrar till att skapa – och
omskapa artistens image. Låttexterna kan ses som ett led i skapandet av Eva Dahlgren och en
låt som ”Jag klär av mej naken” tycks också gripa in i den förhandling kring autenticitet som
pågår i skapandet av ”Eva Dahlgren”.
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Coachning som bekännelse: Föräldracoachning
och fostran av neoliberala medborgare
Magnus Dahlstedt
REMESO, Linköping University
magnus.dahlstedt@isv.liu.se
Föräldracoachning är något av ett tidens tecken. Föräldracoachning återspeglar
rådande idéer om hur föräldrar bör tänka och leva för att bli ”ansvarstagande”. I
följande artikel analyseras SOS familj, en svensk tv-serie som sändes på TV3
hösten 2008. Med utgångspunkt i den teoretisering kring makt och styrning som
har utvecklats i Michel Foucaults fotspår analyseras de föräldraideal som tv-serien
förmedlar, som en form av governmentality – styrning genom mentalitet. Ett viktigt inslag i den föräldracoachning som äger rum i SOS familj är dess intermedialitet. Programmet är inte endimensionellt i den meningen att det enbart riktar sig
till de tittare som sitter i tv-soffan. Programmet kan snarare ses som en mångfacetterad ansamling av medierade teknologier, med ett stort mått av interaktivitet,
där var och en på egen hand har möjlighet att på egen hand söka tips och råd. På
så sätt mångfaldigas inte bara de tekniker varigenom föräldrar bearbetas.
Samtidigt mångfaldigas de arenor där sådan bearbetning utspelas.

367

Makeover all over
Detta mönsters ironi: det får oss att tro att det gäller vår ”befrielse”.
Michel Foucault 1980a: 201
Jag är både manusförfattare, regissör och aktör på livets scen. Om jag inte själv bestämmer
över mitt liv, är chansen stor att jag låter någon annan göra det åt mig.
Marie Wahlberg 2004: 60
Populärkulturen lär oss mycket av det samhälle vi lever i. Inom populärkulturen bryts idéer,
ideal och visioner – om sociala relationer, samhället – mot varandra (Kellner 2003). Frågan är
vad som kan utläsas i tv-tablån en ordinär vecka våren 2009. I tablån finns ett stort antal tvproduktioner som i ett eller annat avseende synliggör människors liv och leverne, gör vardagslivet till föremål för allmänhetens granskande blickar. Inom medie- och kulturforskning
har sådana produktioner på senare tid betecknats reality tv (Palmer 2003; Andrejevic 2004;
Murray & Ouellette 2004), en bred genre som består av en rad olika produktioner; från mer
traditionella dokumentärer till olika slags yrkesdokumentärer, där tittaren får följa olika yrkesutövare ”bakom kulisserna”, i deras vardagliga yrkesutövande; från kändissåpor till polisoch kriminalserier; från traditionella rådgivnings-, matlagnings- och trädgårdsprogram till
olika varianter på temat makeover, där medverkande får hjälp med att på ett eller annat sätt
”göra om sig” eller någon del av sitt liv.
Just viljan till makeover som kan skönjas i tv-tablån täcker snart sagt varje enskild del av
våra liv (Tesfahuney & Dahlstedt 2008), från utseende (60 minutes makeover, Style her famous, Miami ink, Top model 3, Fab 5) till hem och trädgård (Design: Simon & Thomas,
Flyttlasset går, Bygglov, Arga snickaren, Homestyling, Fashion team, Top design, Rent hus),
sex och samlevnad (Vårt bröllop i era händer) till husdjur (Hundcoachen, Hundräddarna,
Mannen som talar med hundar) och grann(o)sämja (Grannfejden), beroende(n) och sjukdomar (Diagnos okänd, Sjukhuset) till ekonomi (Lyxfällan), arbetsliv och karriär (Innovatörerna, Gordon Ramsay’s cookakry, Gordon’s kitchen nigtmares), fetma, motion och hälsa
(Du är vad du äter, Made, Ian Wright’s unfit kids, The supersizers go...) till barnuppfostran
och familjeliv (Supernanny på återbesök). I makeover-programmen finns en underliggande
maning till ”gott uppförande”, riktad inte bara mot de som medverkar i programmen, utan
även mot tittarna: Följ coachens eller expertens råd, förändra er, och ni kommer att nå framgång och lycka i livet (Lunt 2008). Förändring är ett viktigt inslag också i många program
som inte primärt går ut på att ”göra om” de medverkande, exempelvis tävlingsprogram, dokusåpor och mer traditionella dokumentärer, där människors psykosociala liv står i förgrunden,
med särskilt fokus på känslor och relationer (Batich 2007).
I det följande ska jag ägna mig åt en alldeles särskild typ av makeover-tv, nämligen föräldracoachning. Föräldracoachning är ett forum för utbyte av idéer, ideal och tekniker kring föräldraskap, något som det idag tycks finnas ett till synes oändligt behov av (Johansson 2007).
Denna typ av coachning kan ses som en form av lärande, ett slags ”föräldraskapande”, där
föräldrar skapar sig själva som ”ansvarstagande föräldrar”. Därmed återspeglar föräldracoachningen rådande föräldraideal, idéer om hur enskilda föräldrar bör tänka och leva för att
vara – eller bli – en god förälder. I det följande analyseras en av de många former av coachning som erbjuds just föräldrar, nämligen SOS familj, en svensk tv-serie som sändes på TV3
hösten 2008. Vilka värden, förmågor och egenskaper får känneteckna den ”goda föräldern” i
tv-serien? Gentemot vad urskiljs detta föräldraideal? På vilket sätt fostras ”goda föräldrar” i
tv-serien? Vad säger detta ideal om den samtid vi lever i? Med utgångspunkt i den teoretisering kring makt och neoliberal styrning som har utvecklats i Michel Foucaults fotspår analy-
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seras dels de fostrans- och föräldraideal som tv-serien förmedlar och dels de sätt på vilka
dessa ideal förmedlas i tv-serien som en formering av föräldrar som subjekt.
Inledningsvis ges en teoretisk ram kring och kontextualisering av fenomenet föräldracoachning. Därefter presenteras tv-serien, programidén och seriens upplägg mer i detalj, följt
av en mer ingående analys av ett avsnitt av tv-serien. De bärande poängerna i analysen relateras avslutningsvis till en rad utmaningar och utvecklingslinjer i vår ”avancerat liberala” samtid.

Föräldraskapande som styrning
Utgångspunkten för föreliggande analys är den teoretisering kring subjektsskapande, makt
och styrning som har utvecklats i Michel Foucaults fotspår. I varje samhälle, vid varje tid,
etableras bestämda sanningar. Dessa regimes of truth (Foucault 1980b) anger ramarna exempelvis för vad det innebär att vara medborgare, för vilka egenskaper och värden, förmågor och
karaktärsdrag en medborgare bör ha, vilka moraliska förpliktelser som åligger enskilda medborgare, vad som krävs för att överhuvudtaget räknas som medborgare.
Utifrån ett sådant perspektiv kan det ”goda medborgarskapet” ses som ett resultat av en
bred repertoar av styrningstekniker, utspridda över hela det sociala fältet. ”Medborgaren är en
effekt av och ett instrument för maktutövning snarare än bara en deltagare i politiken” (Cruikshank 1999:5). Skapandet av ”goda medborgare” involverar vitt skilda intressenter, system av
kunskap, auktoritet och expertis.
Foucault (2008) skiljer i detta sammanhang mellan maktteknologier (technologies of power) och jagteknologier (technologies of the self). Medan maktteknologier ”reglerar enskilda
människors uppträdande och tar dem i anspråk för särskilda ändamål eller undertrycker dem”,
så handlar jagteknologier om människors självblivande, skapande av sig själva som medborgare. Dessa teknologier ”gör det möjligt för enskilda människor att av egen kraft eller med
andras hjälp genomföra ett visst antal ingrepp på sina egna kroppar och själar och tankar, sitt
eget uppträdande och sätt att vara – och på så sätt omvandla sig själva i syfte att uppnå ett
visst tillstånd av lycka, renhet, vishet, fullständighet eller odödlighet” (s. 262).
Frågan om hur morgondagens goda medborgare skapas återkommer ständigt, i nya tappningar. Nikolas Rose (1999) betecknar dagens samhälle som ”avancerat liberalt”. Han menar
att styrning i detta samhälle bygger på principen om responsibilization, det vill säga formering av fria och ansvarstagande medborgare, ansvariga för att staka ut sin livsbana (med allt
från utbildning och arbete, politik och boende till familj och fritid) med utgångspunkt i sina
egna ideal, förutsättningar och ambitioner (Rose 1999). Idealet är med andra ord ett aktivt
medborgarskap (Dahlstedt 2009).
Strävanden efter att skapa goda medborgare riktas inte bara mot den uppväxande generationen, det vill säga barn och ungdomar, som med olika medel ska fogas in i bestämda mallar.
Dessa strävanden riktas i minst lika hög grad mot föräldragenerationen. För att de ska kunna
fostra barn och ungdomar i ”önskvärd” riktning behöver också de ”fostras”, i sin roll som
föräldrar. Interventioner i den ena eller andra riktningen kan därmed inte på något enkelt sätt
skiljas åt, utan de är intimt sammanvävda i en sammansatt ”styrning genom familjen” (Donzelot 1977). Det goda samhället byggs därmed i hög grad genom familjen. Familjen är – om
man så vill – en fundamental enhet för styrning av samhället (Hultqvist 1990).
Det har alltid varit en uppsjö av intressenter involverade i projektet att fostra ideala föräldrar – allt från kommersiella och ideella till statliga och religiösa. Formerna av auktoritet och
expertis förändras över tid. Det sena 1800-talet var filantropins guldålder och det fanns en stor
mängd rådgivningslitteratur, inte sällan med mer eller mindre uttalat religiösa undertoner
(Grant 1998). Med det ökade intresset för barnet inom vetenskapen växte det gradvis fram
nya institutioner och professioner kring fostran, eller snarare moderskap, eftersom barnuppfostran och moderskap sågs som intimt sammanbundna (Richardson 1993). Läkarkåren var
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länge den auktoritativa kunskapskällan. Under 1900-talet, med den svenska välfärdsstatens
gradvisa utbyggnad, blev de statliga interventionerna för att vägleda föräldrar och blivande
föräldrar genom allehanda ”experter” allt mer tongivande, med allt från föräldrarådgivning i
statlig regi till särskilda folkbildningsinsatser i radio och tv, i form av till exempel
föräldracirklar (Halldén 1986; Nordberg 1998; Dahl 2003; Seifarth 2007). I denna process
intog psykologerna en allt mer framträdande roll. Föräldrarådgivning var en viktig del av den
medborgarfostran som ägde rum inom ramen för den ”svenska modellen”.
Under senare decennier har formerna för denna fostran gradvis förändrats och i med de
ideologiska förskjutningar som ägt rum sedan åttiotalet har också föräldrafostran allt mer
kommit att formas av neoliberala ideal: ”Familjens välfärd bygger nu i stor utsträckning på att
dess medlemmar kan leva upp till kraven på självreglering, och att föräldrarna är i stånd att
bedöma och reglera sitt eget ’biståndsbehov’, det vill säga kan ta för sig i det utbud av sociala
välfärdstjänster eller lokalt nätverksstöd som finns att tillgå” (Gleichmann 2004:257). Kommersiella intressen har i detta sammanhang fått allt större betydelse när det gäller föräldraskapande. Om det vittnar inte minst det ständigt ökade utbudet av familjeterapeuter och föräldracoacher som erbjuder sina tjänster i tidningar, på tv och på Internet. Handböcker och specialtidskrifter, rådgivningstjänster och kurser, radio- och tv-program – det finns en lång rad av
exempel på att på en alltjämt tilltagande kommersialisering av familjeliv, fostran och föräldraskap (Richardson 1993), där vardagslivet omvandlas till en uppsättning hanterbara problem
som kan lösas genom att den enskilda familjemedlemmen – både föräldrar och barn – anpassar sig till en bestämd norm, närmare bestämt ett autonomt jag i ständig jakt på framgång,
självförverkligande och lycka (Rose 1996:158).
I dagens samhälle, där ”medierna blir allt mer invävda i vardagslivet” (Livingstone
1993:5), är populärkulturen och olika slags medierade teknologier oerhört betydelsefulla för
människors – och familjers – självblivande (Morley 1986; Miller 2007). Det har bland annat
hävdats att ”kulturen används på ett allt mer reflexivt sätt, som en ’verktygslåda’, i syfte att
lösa problem och forma jaget” (Illouz 2003:240). Forskare inspirerade av Foucault har närmat
sig just reality tv som en form av styrning (Palmer 2003; Andrejevic 2004; Heyes 2007; Lewis 2008). Jack Z. Batich (2007:6f) menar till exempel att reality tv handlar ”mindre om att
representera än om att intervenera i verkligheten; mindre om mediering än involvering”. Genom att se på tv lär sig människor hur det är möjligt – eller önskvärt – att vara som medborgare (Oullette 2004). Vad kan vi då få syn på genom att studera nanny-tv? Genom att studera
föräldraskapsideal i ett program som SOS familj kan vi visserligen inte dra några slutsatser om
hur föräldraskap görs i hemmet eller i andra sammanhang. Däremot förmedlar programmen
rådande förväntningar på en ”god förälder”, som på ett eller annat sätt kan sägas bidra till
föräldrarnas självblivande (Richardson 1993).

Programidén
Programserien SOS familj är en svensk variant på uppmärksammade nannyprogram som brittiska Supernanny och amerikanska Nanny on Call, som sänts i flera uppgångar på svensk tv
de senaste åren. Coachen i SOS familj, Annelie Arrefelt, medverkade 2005 i en liknande programserie, Nannyjouren. Jag har följt hela den första säsongen, som sändes på TV3 hösten
2008. Programserien omfattar sammanlagt tio program. Varje program är 40 minuter. I det
följande avgränsar jag mig dock till att särskilt analysera det första avsnittet i programserien,
där tittarna för första gången introduceras i programmets idé och dramaturgi. På programmets
hemsida beskrivs programidén enligt följande.
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Bild 1. Presentation av programidén på TV3:s hemsida (http://www.tv3.se/program/sosfamilj).
I varje program får tittaren följa en familj med olika behov av vägledning och hjälp för att
klara familjesituationen. Programserien spänner över en lång rad av vardagliga spörsmål och
dilemman som rör uppfostran och föräldraskap – allt från mat- och sovvanor till trots,
våldsamt och aggressivt beteende. I programmen varvas en rad olika medier och diskursiva
element om vartannat – speakerröst, dokumentära inslag från familjevardagen, intervjuer med
coachen och de medverkande, interaktioner mellan coachen och de medverkande, tillbakablickar, musik och bakgrundsbilder.
Även om innehållet i programmen är olika så följer programserien en enhetlig berättarlogik, som närmast påminner om upplägget i en sedelärande saga (Bratich 2007). Först presenteras familjen. Här introduceras tittaren inför familjens särskilda problem eller konflikter.
Därefter introduceras coachen och problemet eller konflikten belyses genom att coachen följer
familjen en ordinär dag. Efter denna dag är det dags för coachen att intervenera i familjelivet
genom sina tips och råd till föräldrarna. Avslutningsvis är det dags för själva upplösningen,
där tittaren får se resultatet av coachens interventioner. Förenklat kan man alltså säga att tittaren genom programmen får se både föräldrarna och familjerna genomgå en ”förvandling”,
från problem till normalt fungerande, kaos till lugn och harmoni, oansvariga till ansvarstagande, osjälvständiga till självständiga, vägledda av coachen. Det huvudsakliga mönstret
känns mycket väl igen från andra nannyprogram (Lunt 2008), likväl som från andra reality tvproduktioner. Kontrasterandet mellan före och efter är överhuvudtaget ett dramaturgiskt grepp
som är vanligt förekommande i program som ”gör om” till exempel människors utseende,
hem och trädgård (Taylor 2002; Illouz 2003; Bratich 2007).
I det följande analyseras föräldrars makeover eller självblivande med utgångspunkt i ett
antal sekvenser från det första avsnittet i programserien SOS familj. Analysen följer den berättarlogik som beskrevs ovan.

Problemet
Programmet inleds med att familjen och dess särskilda ”problem” presenteras. Detta görs genom en serie snabba dokumentära inslag från familjens vardagsliv, intervjuer med familjemedlemmarna och speakerrösten, som har en viktig funktion när det gäller att driva berättandet framåt, skapa struktur och dramaturgi. Familjen består av mamma Madeleine, styvpappan
Rickard och de två tonåringarna Yasemin och Deniz. Redan här, i början av det första avsnittet i programserien, får tittaren ta del av den typ av berättande som kommit att bli något av ett
kännetecken för makeover-tv, nämligen att de medverkande talar till synes ensamma inför
kameran – och tittaren: ”tittaren fås att känna sig som del i en liten krets av nära vänner”
(Aslama & Pantti 2006:180). Till synes ensam med kameran och tittaren presenterar mamma
Madeleine ”problemet” i familjen enligt följande.
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Madeleine: Vi har lite svårt, jag och Yasemin, att kommunicera med varandra. Det blir
gärna höga röster. Yasemin har inte någon förståelse för… varken när det gäller konsekvenstänkande och… jag tycker att hon har blivit mindre förstående när det gäller känslor
och… det är mycket hon… och det är lite vad jag känner.

Med hänvisning till Foucault (1980a, 2008) och hans tankar kring självblivande och jagteknologier skulle denna sekvens kunna beskrivas som ett slags ”bekännelse”. Genom liknande
sekvenser fås de medverkande att, inför kameran och tittarna, med egna ord beskriva och reflektera kring sitt självblivande, som förälder och barn. I fokus för denna bekännelsepraktik
står just den ”förvandling” som familjemedlemmarna går igenom, som en följd av deras medverkan i programmet och den coachning de därmed blir föremål för. Dessa praktiker ”gör
medborgare mer synliga än någonsin” (Palmer 2003:18). Detta inslag av bekännelse är emellertid inget unikt för SOS familj, utan liknande inslag förekommer idag i ett stort antal realityproduktioner, svenska såväl som utländska. 1
Det är den problembild som mamma Madeleine ger i sin bekännelse som tjänar som utgångspunkt för det fortsatta berättandet i programmet. Sekvensen är till synes dokumentär,
men är givetvis iscensatt. Eftersom mammans beskrivning av ”problemet” görs innan det att
coachen klivit in i handlingen, framstår det som om det är mamman som beskriver situationen
med sina egna ord. Om vi dock ser till själva innehållet i mammans beskrivning och hennes
ordval – först och främst ordet ”konsekvenstänkande” – så framgår en påfallande överensstämmelse med det språkbruk och den tolkningsram som coachen senare kommer att introducera i familjen.
I den problembild som mamman presenterar är det känslor, förståelse och kommunikation
som står i fokus. Av problembilden att döma är det dottern i familjen, Yasemin, som är det
största ”problemet”. I avsnittet, och i programserien i stort, är det genomgående fråga om en
mycket stark betoning av just känslor. En stor del av utrymmet i programmen ägnas åt att på
olika sätt lära de medverkande att hantera, tala om och reflektera kring känslor. Programserien
förefaller med andra ord, liksom många andra reality-produktioner, inramad av en slags terapeutisk världssyn, som kretsar kring individen och hennes känsloläge, frustrationer, ängslan,
stress, självförtroende, motivation, självförverkligande (Rose 1989, 1996; Furedi 2004).
”Reality tv… är endimensionell i sin fokusering på känslor. Frågan om emotionell autenticitet
är viktig för reality tv, därför att alla talsituationer tycks ha en mer eller mindre implicit eller
explicit innebörd. De gör anspråk på att avslöja vad som verkligen hänt och hur det
upplevdes” (Aslama & Pantti 2006:177).

Coachen träder in
När problemet nu har ringats in introducerar speakerrösten själva huvudfiguren i programserien, coachen Annelie Arrefelt.
Speakerröst: Annelie Arrefelt är expert på barn och föräldrar. Hon är en pedagog med gedigen bakgrund inom barn- och ungdomsfrågor. Hon arbetar framgångsrikt både med
ungdomar som straffat ut sig själva ur samhället och med krisrådgivning åt småbarnsfamiljer. Hon tar sig an sina klienter under en koncentrerad tid och reder ut deras problem
med en rad åtgärder. Ofta är det föräldrarnas beteenden som tar den längsta tiden att för1

Ett tidigt svenskt program på temat bekännelse är Förlåt mig, från mitten av nittiotalet, där medverkande
fick tillfälle att bekänna och be om förlåtelse för något de burit på under en längre tid, såsom lögner, otrohet
och drogmissbruk. Ett annat exempel på en svensk tv-produktion med starka inslag av bekännelse är den
uppmärksammade dokusåpan Expedition: Robinson, från slutet av nittiotalet (Aslama & Pantti 2006). Ett
annat, mer aktuellt exempel är tävlingsprogrammet Sanningens ögonblick, som går ut på att tävlande först
testas i lögndetektor för att därefter testas i sanningssägande, inför familj och vänner, publik och tittare.
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ändra. För många familjer blir mötet med Annelie en räddning. Hon vägrar att se någon
som ett hopplöst fall. Hon ser bara möjligheter hos dem hon jobbar med.

Enligt vissa forskare har reality/makeover-tv bidragit till att utmana konventionella former av
auktoritet och ”expertis”. Det har hävdats att relationerna mellan expert och tittare/medverkande inte längre är entydigt enkelriktad och hierarkisk. Expertrollen är vägledande snarare än styrande. Stundtals är det rentav de medverkande som har rollen som expert
(Livingstone 1993; Taylor 2002). När det gäller SOS familj kan man dock konstatera att speakerrösten med starka ordval – ”expert”, ”gedigen bakgrund” och ”arbetar framgångsrikt” – på
ett markant sätt understryker coachens auktoritet. Coachens roll som ”expert” är en viktig del
av programseriens koncept, vilket också framgick ovan, när jag återgav beskrivningen på programmets hemsida. Coachen utgör en slags hjältefigur, en räddare i nöden: ”För många familjer blir mötet med Annelie en räddning”. Uppgiften består i att på kort tid förändra familjens beteenden och tillhandahålla redskap för att familjen ska kunna lösa sina problem. Det
coachande arbetssättet beskrivs som en strävan efter att i det längsta se möjligheter snarare än
svårigheter och problem, att fokusera det positiva och inte låsa fast sig i negativa tankebanor.
Den principiella hållningen är här att alla föräldrar och familjer kan förändras – allt de behöver är hjälp på traven, det vill säga rätt vägledning. Det huvudsakliga angreppssättet går igen i
stora delar av den omfattande och alltjämt växande floran av självhjälps- och coachninglitteratur (Rose 1996), inte minst med inriktning mot fostran och föräldraskap (t.ex. Kindblom
2005). 2
Efter presentationen meddelar speakerrösten att ”Annelie ska följa familjen under en dag
för att reda ut vad som behöver göras för att ge Yasemin möjlighet till en framtid”. Det är en
stor uppgift som coachen står inför, inget mindre än att ge Yasemin en framtid. Enligt dramaturgin tycks Yasemin vara förlorad om hon inte omedelbart får experthjälp. Utan coachning har hon ingen framtid, hon är dömd att misslyckas. Under sin första dag i familjen följer
coachen uppmärksamt varje steg familjemedlemmarna tar, lyssnar intensivt till varje ord de
fäller. Programmet får därmed karaktären av en långtgående ”övervakning” av familjens inre
liv, ”vilket får individen att reflektera över sitt eget beteende” (Lunt 2008:541), en process där
också tittaren medverkar (Andrejevic 2004). Tittaren kan nämligen i sin tur se hur coachen
följer familjemedlemmarnas rörelser, hur hon står vid sidan av, iakttagandes. Tittaren kan
med längre sekvenser och närbilder själva följa coachens granskande blickar, hennes ansiktsuttryck och miner som respons på hur relationerna mellan familjemedlemmarna utvecklas.
Med utgångspunkt i dessa iakttagelser får tittaren därefter ta del av coachens bedömning
efter sin första dag i familjen.
Anneli: Jag tror inte mamma inser hur illa det här är. För mig lyser det varningssignaler,
röda lampor och det ringer i klockor överallt i den här situationen. Ett halvår ett år till så
har den här situationen helt gått mamma Madeleine ur händerna. Det förstår man väldigt,
väldigt fort.

Problemet är därmed identifierat – återstår då lösningen.

2

Ett exempel bland många är boken Coachning för föräldrar, skriven av coachen Marie Wahlberg (2004: 7).
Wahlberg beskriver coachning som en strävan efter att ”frigöra en persons möjligheter att göra sitt bästa”
och ”coachning för föräldrar” som en strävan efter att ”stötta ditt barn så att det vågar”. Språkbruket är
terapeutiskt och individfokuserat: ”Det coachande förhållningssättet ger barnet möjligheten att själv få söka
sina vägar och lösningar. Det stärker barnets självförtroende så att det vågar mer, vill mer och orkar mer”.
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Kontraktet
En av programmets allra mest avgörande sekvenser är den sekvens där coachen presenterar
sina förslag till åtgärder för familjen. Coachen träffar mamman och dottern kring ett bord ute
på gården. Klipp från samtalet runt bordet varvas med coachens tillbakablickar på den gångna
dagen i familjen och hennes fördjupade analys av familjens situation, enskilt med kameran.
Med vid bordet sitter också en annan ”expert”, Patric Stacksjö, som presenteras som ”utbildad
kommunikolog”. 3 Med hans hjälp introducerar Anneli en speciell teknik eller ”plan” i familjen, ”teckenekonomi”.
Anneli: Han har en jättebra, väl fungerande, utprovad plan, den heter teckenekonomi. Det
handlar om att man delar upp dagen. Han ska få berätta allting kring det.
Patric: Mycket av tjafset uppkommer för att man inte riktigt vet hur saker och ting ska
vara. Då är den här teckenekonomin väldigt bra, för det är egentligen bara som ett
schema, veckoschema. Där man kommer överens om vad som ska vara på dagarna, vad
som förväntas utav dig, att du ska göra på dagarna. Och utifrån de sakerna så får man
även då betalt, veckopengen, så att säga, och de bitarna. Så att mycket av det här med
tjafset, man behöver liksom inte argumentera om saker och ting. Ni har redan kommit
överens om det så att…
Anneli: Så är det bara…
Patric: Ja, så är det, och det är jättebra för dig också Yasemin…
Yasemin: Mm…
Patric: …att valet ligger hela tiden hos dig som person, att välja. Då vet du vad du kan
välja mellan, då vet du vad konsekvensen blir av att inte göra som det står i teckenekonomin.

Grundidén bakom teckenekonomin finns i en rad olika tappningar. Gemensamt för de allra
flesta av dessa olika varianter är dock att de bygger på en terapeutisk strävan efter att förändra
människors tänkande och handlande genom att bekräfta vissa beteenden och ”släcka ut”
andra. Teckenekonomin iscensätts genom en mix av motiverande och disciplinerande tekniker. Förutsättningen är att det upprättas ett slags ”kontrakt”, som de ingående parterna ska
följa. Idén är att parternas beteenden ska mötas med olika slags respons, beroende på hur de
stämmer överens med den överenskommelse som träffats. Kontraktet är inte förhandlingsbart:
”man behöver liksom inte argumentera om saker och ting”. Själva argumentationskedjan
kring doktrinen om teckenekonomin är emellertid motsägelsefull. Alla är en möjlighet i sig
själva, men måste samtidigt formas till en möjlighet. Syftet med kontraktet är att det ska formas ett kalkylerande subjekt, förmöget att sätta situationen här och nu i ett längre tidsperspektiv, reflektera över vad olika val kan få för slags konsekvenser, i det långa loppet.
Liksom andra typer av kognitivt beteendeterapeutiska modeller legitimeras teckenekonomin att det är en beprövad metod, det vill säga med hänvisning till principen what works (Pitts
2007). Det är, som coachen Anneli understryker, i början av samtalet kring bordet, en ”väl
fungerande, utprovad plan”. I hänvisningen till what works understryks dessutom en annan
sida av kalkylerandets rationalitet, nämligen den att metoden till sitt upplägg – reglering genom detaljerade anvisningar och scheman – gör det möjligt att med kontinuerligt och hög

3

”Kommunikologi” är läran om struktur och dynamik inom kommunikation och förändring.
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precision följa och utvärdera snart sagt varje enskilt steg de medverkande tar – i syfte att
åstadkomma en optimal utveckling.
Efter det att spelreglerna kring teckenekonomin beskrivits mer ingående är det dags att
träffa en överenskommelse.
Patric: Hur tycker du det här låter?
Madeleine: Jag tycker det här låter jättebra. Absolut.
Patric: Är du med på noterna?
Yasemin: Ja.
Madeleine: Det är väldigt strukturerat och tydligt.
Patric: Ja, men det är det ju. Och ni får bägge två möjligheter att påverka, till något bättre.
”Förhandlingen” dokumenteras med upprepade närbilder på de närvarande, som ingående
granskar kroppshållning, gester och minspel hos var och en. Som allra mest påtaglig är känslan av granskning eller övervakning i närbilderna på Yasemin, som vid flera tillfällen tittar
bort från kameran, gömmer ansiktet i händerna och sjunker ihop över bordet. Kontraktet är
upprättat. Yasemin bekräftar att hon är ”med på noterna”. Motvilligt, men likafullt. Familjen
är överens om att gå följa de riktlinjer som teckenekonomin anger.

Coachning in action
Den första utmaning som den coachande Anneli och den coachade mamma Madeleine möter
är när det är dags för Yasemin att stiga upp på morgonen.
Madeleine: Klockan är kvart i åtta. Gå upp nu!
Yasemin: Fan, inte dra i täcket! Är du dum i huvudet eller?
Madeleine: Är du vaken nu Yasemin, så att du kan klä på dig?
Yasemin: Ja.
Anneli: Bra, för valet är ju ditt. Det är så det är tänkt. Nu har mamma väckt dig i varje fall.
Du vet vad som gäller, Yasemin. Det är ju ditt eget val och din egen chans till pengar.
Anneli påminner om kontraktet, dock utan att nämna det med ord. I fokus för coachningen, i
denna likväl som i andra sekvenser, står principen om ansvarstagande. Coachen uppmanar
Yasemin att göra aktiva och medvetna val och ta konsekvenserna av de val som görs. En avgörande faktor är här att göra Yasemin motiverad att göra aktiva val. I enlighet med beteendeterapins principer poängterar coachen inför kameran att motivation skapas genom ”positiv
förstärkning”.
Anneli: Allting handlar ju om att det är positiv förstärkning och att man uppnår saker. Det
aldrig handla om att man drar bort från en befintlig pott, att någon liksom tar någonting
från Yasemin. Utan det hon måste känna är att hon sitter vid sitt eget roder, hon ror sin
egen båt. Det är dags att påverka henne att välja bra saker och välja bort dåliga.
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Coachningens utgångspunkt är att det är individen som styr utvecklingen. Det gäller att få
Yasemin att känna att ”hon sitter vid sitt eget roder, hon ror sin egen båt”. Detta ansvariggörande är emellertid paradoxalt, åtminstone i två avseenden. För det första: Det är coachen
som styr händelseutvecklingen, som iscensätter familjens omvandling. Samtidigt är idén att
den som coachas ska fås att själv vilja förändras. Förändring bör vara ett resultat av en inre
drivkraft snarare än yttre påtryckningar (Heyes 2007). Genom coachningen bearbetas hela
familjen, barn såväl som föräldrar. Alla behöver motiveras, fås att utveckla en egen drivkraft,
en egen vilja till förändring. För att barnen ska kunna motiveras behöver samtidigt föräldrarna
motiveras. För det andra: Utgångspunkten är att barnet själv ska få välja, men alternativen är
redan på förhand definierade – vissa som bra, andra som dåliga: ”Det är dags att påverka
henne att välja bra saker och välja bort dåliga”.
I syfte att göra Yasemin mer ansvarstagande intervenerar coachen genom att ge mamma
Madeleine en bred repertoar av tips och råd, instruktioner och uppmaningar, både enskilt och i
olika situationer med Yasemin (”Bra, nu var du duktig”, ”Stå på dig nu”, ”Nu tycker jag
att…”). Teckenekonomin visar sig dock till en början fungera allt annat än friktionsfritt. Det
visas inte minst i en scen där coachens bekräftande helt spårar ur. Scenen är något av en
vändpunkt i programmet.
Yasemin: Du bestämmer inte!
Madeleine: Yasemin, vet du vad? Det är en vuxen människa du pratar med. Jag har aldrig
hört dig bete dig så här illa mot en annan vuxen.
Yasemin: Hon bryr sig för mycket.
Anneli: Ja, precis. Jag bryr mig för mycket, för jag jobbar med det här. Jag vet precis hur
det kommer att gå.
Yasemin: Hon ska ge mig en glass.
Anneli: Ha, den glassen kan du se dig i månen efter. Ditt beteende…
Yasemin: Du bestämmer inte. Du har gjort mamma dålig! Du har gjort henne till en dålig
människa.
Anneli: Precis.
I denna scen framgår att coachen i detta skede i programmet inte bara följer familjen på distans, utan direkt intervenerar i familjelivet. Familjemedlemmarna är emellertid inte passiva
objekt i coachens våld, utan aktivt handlande subjekt. Coachens interventioner möter stundtals starkt motstånd, inte minst från Yasemin. I incidenten med glassen uppstår en kamp om
auktoritet. Vem är det egentligen som har auktoritet i familjen? Genom sitt handlande utmanar Yasemin Annelis auktoritet som coach, vilket i sin tur gör att Anneli är tvungen att
försvara och tydligt markera sin roll som ”expert”. Hon understryker korthugget att ”jag jobbar med det här” och ”Jag vet precis hur det kommer att gå”. Det bekräftande språkbruket har
ersatts av ett rakt och gränssättande språkbruk: ”den glassen kan du se dig i månen efter”.
Yasemins motstånd både bekräftar och legitimerar de problembeskrivningar och lösningsförslag som coachen lanserat.
I nästa klipp sitter mamma Madeleine återigen ensam med kameran, reflekterande kring
det som nyss inträffat. ”Jag var nästan hatisk i fredags”, berättar hon. ”Jag hatade mitt eget
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barn. Det känns skrämmande att hat och kärlek är så nära varandra”. Situationen påminner
starkt om ett slags bekännelse. Till tonerna av lugn, melankolisk musik och bilder på Yasemin
i slow-motion, beskriver mamman sina känslor, reflekterar över hur hon reagerat – och om sin
utveckling som förälder.
Madeleine: Det är jättejobbigt bara att se henne i det här tillståndet. Men samtidigt fick
jag en förklaring till vad det var som gjorde att hon blev så arg. För att jag tyckte att det
var liksom en överreaktion, från att vilja ha en glass till att bete sig på det sättet, att
maktkampen mot mig var enorm. När hon inte fick som hon ville, då förlorade hon
kampen och det var svårt för henne. Lika svårt för mig också.

Bekännelsen är ett viktigt led i skapandet av den ”goda föräldern”. Inför tittarna och för sig
själv tränas föräldern i att bearbeta och hantera sina och övriga familjemedlemmars känslor.
Genom påbjuden granskning och kontinuerlig reflektion skapas ett mer självmedvetet
föräldrasubjekt. Coachningen erbjuder en uppsättning tolkningsmodeller, en begreppsflora
och ett språkbruk för att beskriva, tolka och förstå det som händer i familjen. Med hjälp av de
verktyg som coachningen försett henne med kan mamma Madeleine tolka hur både hon själv
och dottern Yasemin känner och reagerar. De har gett henne en ”förklaring till vad det var
som gjorde att hon blev så arg” – nämligen att ”maktkampen… var enorm”. Mamman har
därmed anammat coachspråket, gjort det till en integrerad del i hennes förståelse av sig själv
som förälder – och av barnet.

Avskedet
Mot slutet av programmet är det så dags att ta avsked. Avskedet iscensätts som en starkt
känslomässig situation. Vid sidan av tal och bild ges här musik en viktig roll i att skapa en
viss känsla hos tittaren. Glad up-tempo-musik och textrader som ”It’s a brand new world, it’s
a brand new day” och ”Feel allright” understryker en sammantaget starkt positiv
känslostämning. Enligt det budskap som förmedlas är det en ny familj som coachen tar avsked
från, en annan familj än den hon tog sig an i början av programmet. Avslutningen visar på de
positiva resultat som coachens ansträngningar har lett till, inget mindre än en family makeover, från problem till möjlighet, avvikande till normal, kaos till harmoni, konflikt- till konsekvensorientering. En efter en får familjemedlemmarna själva beskriva den förändring som
ägt rum.
Journalist: Hur tycker ni att det här har påverkat er?
Madeleine: Jag har blivit starkare i min roll som mamma. Jag har fått lite mer kött på
benen med lite hjälpmedel och nya kontakter så att säga. Så det känns jättebra faktiskt.

I ännu en bekännelseliknande talakt intygar mamma Madeleine att hon verkligen har förändrats, att hon har tagit till sig av coachens tips och råd, gjort dem till sina. Coachens roll är
här den av förebilder, role model. ”Coacherna blir förebilder som lär de medverkande den
ritualiserade uppsättning av beteenden, regler, normer och förväntningar som motsvarar stereotypen av en social klass och yrkesgrupp” (Morreale 2007:98f). Coachen blir samtidigt förebilder för tittarna. Som tittare förväntas vi lära oss av den makeover som de medverkande gått
igenom, inse ”the powers of transformation” (Bratich 2007:19f). Som i den sedelärande sagan
finns en tydlig sensmoral: Följ coachens tips och råd, och även ni kommer att lyckas. Det är
dock inte bara coachen som agerar role model i tv-serien, utan hela familjen. I någon mening
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fungerar den medverkande familjen som levande lärande exempel på hur framgångsrik
coachningen kan vara. Bekännelsen ger ytterligare liv och kraft åt denna sensmoral. 4
Budskapet är emellertid inte slutet, utan öppet för olika slags tolkningar (Morley 1986).
Tittaren kan å ena sidan identifiera sig med familjen, känna igen sig, se värdet av omvandling
enligt coachens principer, få tips och råd om hur hon eller han själv kan förändra sitt
föräldraskap. Tittaren kan å andra sidan distansera sig från familjen, få känslan av att den
egna familjen trots allt är jämförelsevis ganska så normal och därmed bli stärkt och bekräftad
i sin egen roll som förälder (Lewis 2008). I båda fallen normaliseras dock de bestämda värden
och beteenden som coachen initierat (Palmer 2004; Heyes 2007).
Familjens makeover presenteras inte som tillfällig, utan som bestående. I enlighet med den
terapeutiska tankefigur som coachningen tar sitt avstamp i så är bestående resultat avhängigt
av att familjemedlemmarna ständigt påminns om coachens tips och råd – det är nämligen på
så sätt som familjen lär sig att anamma och omsätta dem i det vardagliga livet. För att ytterligare understryka just detta vänder sig coachen i slutet av programmet till mamma Madeleine
och påminner henne ironiskt: ”Jag sitter på axeln. Jag sitter på din axel också, Yasemin. Glöm
inte det. Och säger små saker”. Programmet påminner oss samtidigt om att denna typ av
vägledande teknologier i vår medialiserade samtid skingras ut i samhällskroppen, via vardagslivets alla upptänkliga kanaler och tentakler. Vi möter dem som ständiga påminnelser om
hur vi förväntas vara som goda föräldrar, barn och framtida medborgare.

Inter-aktivt föräldraskap
Serien SOS familj är liksom andra reality-produktioner ett sammansatt, intermedialt format
(Illouz 2003; Nikunen 2007). Berättandet i programserien väver samman en rad olika medier,
både bild (rörliga och stillbilder), ljud (tal och musik) och text (information och presentation
av deltagarna). Programserien är dock inte bara ett tv-program, som riktar sig till de tittare
som sitter i tv-soffan, utan snarare en mångfacetterad ansamling av medierade teknologier.
Serien är del av en trådliknande väv av föräldraskapande tekniker som vida överskrider tvmediet, som inviterar också tittaren som aktivt tänkande och handlande subjekt. Om vi börjar
med själva tv-programmet så ges tittaren där med särskild text i bildrutan information om att
skilda företeelser i programmet samtidigt utvecklas på programmets hemsida. I det första avsnittet hänvisas till exempel tittaren till hemsidan för vidare information om teckenekonomi:
”För mer information om teckenekonomi gå in på tv3.se”. Tv-mediet länkas på så sätt samman med ett annat medium, Internet. På hemsidan finns även möjlighet att chatta med
coachen och när som helst ta del av tidigare program, tips och råd samt tidigare chattande.
Här hänvisas även till det bolag där coachen är verksam vid sidan av programmet.
Föräldraskapandet bygger därmed på en betydligt högre grad av intermedialitet och interaktivitet än ett traditionellt tv-program. Tittaren tar del av en rad olika medier samtidigt. För den
intresserade är det också möjligt att söka information på egen hand, när han eller hon så önskar. Dessutom figurerar coachen Annelie Arrefelt sedan 2005 med en egen krönika i egenskap av nanny varje helg i Aftonbladets söndagsbilaga. Även den har ett inslag av interaktivitet, där läsare frågar och nannyn ger svar.

4

Vi kan här dra en parallell till success stories i dagspressen, till exempel till sådana reportage om
Miljonprogrammet som syftar till att ge andra bilder av förortslivet än de negativt laddade problembilder
som annars dominerar medierapporteringen om Miljonprogrammet. Många sådana success stories bygger
på ett slags bekännelsens logik. Huvudpersonen i reportaget – den som brutit trenden, den som nått
framgång mot alla odds och så vidare – får beskriva och reflektera över sin makeover, från problem till
framgång. Denna typ av ”goda exempel” sänder en signal till de som inte har genomgått samma makeover:
Gör som jag, anpassa er, bli normala, och även ni kommer att lyckas (se Ericsson 2007).
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I dagspressen följs tv-serien upp i särskilda reportage, också de med interaktiva inslag.
Läsare bjuds in till att kommentera reportaget eller programmet. På tidningarnas hemsidor
länkar läggs ut till andra artiklar. Samma dag som det första avsnittet av serien sänds ägnar
Aftonbladet en artikel åt den nya programserien och kvällens premiärprogram. Under rubriken
”Nannyns tips till föräldrarna” får läsaren fyra konkreta tips från coachen. Coachen ger i stora
drag samma tips som i programmet – överenskommelse, struktur, tydlighet, uppmuntran och
motkrav.

Bild 2: Nannyn ger sina bästa tips åt läsarna, Aftonbladets hemsida
(http://www.aftonbladet.se/wendela/article3510118.ab?service=print).
Två dagar senare, på tidningens hemsida, besvarar en 31-åring från Karlstad artikeln med en
bitsk kommentar:

Bild 3. Läsarkommentar till nannyns tips, Aftonbladets hemsida, 08-10-12.
Vid sidan av artikeln finns dessutom en kolumn med länkar som tar läsaren vidare till andra
texter som kommenterat artikeln: ”Visar inlägg från de 3 högst rankade bloggarna”.
På så sätt sprids alltså föräldraskapandet på en rad olika arenor samtidigt. Dessa arenor
länkas till varandra på ett snart sagt oändligt antal sätt. Därigenom mångfaldigas inte bara de
tekniker som kontinuerligt bearbetar föräldrar, coachar dem till att bli mer ansvarstagande i
sin föräldraroll, enligt rådande principer. Samtidigt mångfaldigas de arenor där sådan bearbetning utspelas. I takt med att föräldrar allt mer intensivt uppmanas att välja sina egna experter
blir de samtidigt allt mer experts for the self, ansvariga för att finna och forma sig själva (Hunt
1999). Härmed öppnas offentligheten upp för aktivt deltagande bland föräldrar, där allt fler får
möjlighet att både ta del av och ge tips och råd, reflektera kring både sina egna och andras
erfarenheter som föräldrar. Samtidigt mångfaldigas möjligheterna till disciplinering, övervakning och kontroll, inte minst genom att ”vi kommer att bli värdefulla för reklammakare och
marknadsförare genom att vi tillåter oss att bli iakttagna när vi utför våra vardagliga ruti379

ner…” (Andrejevic 2004:8). I detta sammanhang framstår vardagslivet mer och mer som en
”terapiverkstad” där vi människor ser ”på oss själva och våra närmaste med en terapeutisk
blick. Denna blick värderar, granskar, diagnostiserar och utgör en grund för behandling” (Johansson 2006:193). Bekännelsen blir ett allt mer alldagligt inslag i våra liv.

Gråzoner
I takt med att samhället medialiseras och massmediernas logik formar allt större delar av
samhällslivet faller distinktionerna mellan offentligt och privat, politik och populärkultur allt
mer samman (Street 2001). När det gäller distinktionen offentligt – privat så är reality tv är ett
av många exempel på hur gränserna mellan offentligt och privat blir allt suddigare. Det som
tidigare ansågs tillhöra det allra innersta och mest privata, såsom sex, samlevnad och privatekonomi, görs numera i olika slags program tillgängligt för allmänhetens beskådan och
konsumtion (Andrejevic 2004).
När det gäller distinktionen politik – populärkultur så kan vi bland annat notera att allt fler
politiker använder sig av populärkulturens kodspråk och symbolik, fantasier och rädslor om
gott och ont, acceptabelt och oanständigt, för att skapa sig en ”politisk image” eller legitimera
sina interventioner (Kellner 2003). Även politiker ägnar sig åt makeover, ”gör om” både utseende och handlingsrepertoar för att bli mer ”säljande” (Tesfahuney & Dahlstedt 2008). Enskilda politiker använder reality tv som politisk språngbräda. 5 Särskilda tv-produktioner regisserar politik enligt en dramaturgi och ett format direkt hämtad från reality tv. I Sverige har det
till exempel på senare år sänts en reality-serie om EU-politikers vardag (Ministrarna) och ett
underhållningsprogram som gick ut på att ett antal unga tävlande skulle ”skolas” till politiker
(Toppkandidaterna).
Parallellt med att coachningfenomenet fått stort genomslag inom populärkulturen har det
fått allt större uppmärksamhet i både politisk debatt och statliga verksamheter av olika slag.6
Nannyn är plötsligt mitt i politikens centrum. Låt mig ta ett belysande exempel. I början av
2006, inför det stundande valet, lanserar kristdemokraterna sin nya familjepolitiska satsning.
När partiledaren Göran Hägglund tillsammans med partiets vice ordförande Maria Larsson
ska presentera sitt förslag knyter de just an till fenomenet föräldracoachning.
”Svenska supernannys ska hjälpa familjer med problem”
Nytt förslag från kristdemokraterna: Familjestationer kan ge brett stöd till föräldrar och
barn. Familjer som inte klarar av konflikter och problem på egen hand ska kunna få hembesök av så kallade supernannys, som hjälper till att hitta lösningar. Supernannyn är en
del av en ny satsning på ”familjestationer” i alla kommuner. De ska fungera som en
näraliggande ”drive-in”-station och kunna erbjuda ett snabbt stöd till familjer, enskilda
föräldrar och barn (Hägglund & Larsson 2006).

Till kristdemokraternas nannyförslag kan dessutom tilläggas att Familjecentraler i Stockholm
och en rad andra städer runtom i landet organiserar studiecirklar kring föräldravägledande
program som Komet, Cope och Active Patenting, med särskilt utarbetade material som i allt
väsentligt anammar de idéer och tekniker som bland annat iscensätts i SOS familj och liknande programserier. Liksom i dessa nannyserier är aktivering, ansvariggörande och
gränssättande viktiga hörnpelare i arbetet med att fostra ansvarstagande föräldrar.
5

6

2001 deltog till exempel en socialdemokratisk kommunalpolitiker, Jan Emanuel Johansson, i dokusåpan
Expedition: Robinson. ”Robinson-Jannes” medverkan i programmet var språngbräda för en omfattande
kampanj i 2002 års val som sedermera gav honom en plats i Sveriges riksdag.
I början av 2009, i spåren av den globala finanskrisen, lanserar till exempel den borgerliga regeringen en
storskalig satsning – om sammanlagt tre miljarder kronor – på jobbcoachning, som ett sätt att möta de svåra
ekonomiska utmaningar som krisen medfört.
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Bild 4. Stockholms stad beskriver utbildningsprogrammet KOMET
(http://www.kometprogrammet.se).
Nannyfenomenet är dock inte okontroversiellt. De bärande idéer som programserien baseras
på har på senare tid varit föremål för skarp kritik från olika håll. Inger Ashing och Cecilia
Modig (2008) från Rädda Barnen beskriver exempelvis det långtgående offentliggörande av
familjelivet som nannyprogrammen bygger på som ett allvarligt övergrepp, i synnerhet mot
de barn som medverkar i programmen. ”Vuxna människor tränger sig in i barnens hem och
filmar dem när de kapitulerar inför vuxenmakten samtidigt som den vuxna experten belåtet
tittar in i kameran och noterar ännu ett lyckat fall”. Tiotusentals personer runtom i landet dessutom hade på kort tid undertecknat ett upprop initierat av tre ledande svenska pedagogikforskare (http://sites.google.com/site/barnuppropet). De undertecknande tar starkt avstånd från
de nannyideal som de menar lär föräldrar att ”stöta bort och ignorera sitt barn” och tränar personal i skola och barnomsorg att ”disciplinera genom auktoritär avstängning och förnedrande
behandling”.

Avslutande reflektioner
I varje tid finns det en vilja att fostra föräldrar, liksom barn och ungdomar, till goda medborgare (Donzelot 1977). Det finns självklart en rad viktiga skillnader till exempel mellan det
sena 1800-talets rådgivningslitteratur om hem, uppfostran och familjeliv, efterkrigstidens råd i
radio och tv och dagens nanny-tv, som säger något om den bestämda tid och den plats där
”coachningen” äger rum, men det finns också en slående historisk kontinuitet just i viljan att
coacha föräldrar. De konkreta formerna, teknikerna, tiderna skiljer sig åt, men viljan att
coacha är i allt väsentligt densamma.
I Sverige, liksom i en rad andra länder runtom i Europa och andra delar av världen, har det
under senare decennier växt fram ett ideal om ett aktivt medborgarskap, som lägger allt större
vikt vid den enskilde individens autonomi, initiativförmåga och valfrihet, gentemot statlig
styrning, jämlikhetssträvanden och omfördelning av resurser. I enlighet med detta medborgarskapsideal går styrning av samhället allt mer ut på att med olika medel främja medborgares
aktiva deltagande och ansvarstagande, framför ”passivitet” och osjälvständigt ”beroende” av
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statligt understöd (Dahlstedt 2009). En god medborgare förväntas ”göra rätt för sig” och
”förtjäna” sina rättigheter. Rättigheter vägs mot – och underordnas – skyldigheter (Tesfahuney & Dahlstedt 2008). I fokus för många av dessa strävanden står just familjen – och inte
minst föräldrarna. Som så många gånger tidigare är det i hög grad genom familjen som det
goda samhället byggs.
Fenomenet föräldracoachning avspeglar i någon mening dessa pågående omvandlingar.
Fenomenet kan dels ses som ett uttryck för en alltjämt tilltagande kommersialisering av
barndom, fostran och föräldraskap, där kommersiella intressen blir allt mer involverade i
föräldraskapandet. På hemsidan för det produktionsbolag som står bakom programserien SOS
familj listas inget mindre än trettiotre ”samarbetspartners”, vars produkter eller tjänster mer
eller mindre strategiskt placeras som ”positivt förstärkande” inslag i programmen.

Bild 5. Samarbetspartners till programmet, presenterade på produktionsbolaget Titans hemsida (http://www.titan.se/site/tv_familj.html).
I SOS familj är programidén, det goda föräldraskapet, en produkt – tittarna är konsumenter.
Fenomenet föräldracoachning kan dels ses som ett uttryck för en accelererande individualisering av samhället (se t.ex. Johansson 2007). Den ideala förälder som föräldracoachningen
tycks eftersträva är ett subjekt i ständig strävan efter makeover, vägledd av coachen. Målet för
denna strävan efter makeover är dock självkontroll, att den enskilde föräldern sist och slutligen ska bli sin egen coach. För att bli sin egen coach behövs emellertid fortsatt vägledning.
Det är just detta som är coachningens dilemma – och främsta försäljningsidé. Frigörelse framstår visserligen som ett ouppnåeligt tillstånd, men för att nå närmare krävs ständig hjälp på
traven. Familjecoachningen består av en bred repertoar av tekniker, som rymmer såväl
maktteknologier (reglera, sätta gränser, ställa krav, övervaka, granska) som jagteknologier
(motivera, göra egna val, bearbeta och reflektera över sig själv) (jfr Foucault 2008).
Det budskap som coachen Anneli förmedlar känns igen från en rad andra sammanhang,
inte minst från senare års utbildningspolitiska diskussion kring ”livslångt lärande”, i Sverige, i
EU och i andra delar av världen (Fejes & Nicoll 2008). För att nå framgång – som förälder,
barn och framtida medborgare – behöver du ständigt ”göra om dig”, vara ”i takt med tiden”,
vara beredd att anpassa dig efter det situationen kräver. Idén om coachning bygger därmed på
samma slags logik som den samtida kapitalismen, som för sin existens förutsätter ständig omvandling och förnyelse. Utan makeover, ingen fortsatt utveckling, ingen tillväxt och ingen
vinstmaximering (Zizek 1998). ”Den nya medborgaren är tvungen att engagera sig i ändlös
träning och åter träning, skolning och omskolning, förbättring av meriter och förberedelser
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inför ett liv av ändlöst jobbsökande: livet kommer att bli en evig ekonomisk omdaning av
självet” (Rose 1999:161).
Livet i den ”advancerat liberala familjen” (Donzelot 1977:228) framstår därmed som ett
enda långt självblivande, en livslång läroprocess. Utgångspunkten för de tips och råd som
coachen Anneli ger är att det är den enskilde föräldern som behöver ”göra om” eller anpassa
sig, inte samhället (jfr Morreale 2007). I programserien finns inget större utrymme för alternativa tolkningar av problem och lösningar än de som coachen tillhandahåller. Tolkningar
som går bortom en individualiserande, terapeutisk tolknings- och handlingsrepertoar tycks
helt enkelt inte vara möjliga att göra: ”om allt börjar med individen och hela livet ses som en
serie av utmaningar som den frigjorda individen själv övervinner, då finns det ingen anledning att ägna någon uppmärksamhet åt någonting annat” (Palmer 2004:187).
Principen om valfrihet är något av ett samtida existensvillkor, om än starkt motsägelsefullt:
”moderna individer inte bara är ’fria att välja’, de är tvungna att vara fria, att både förstå och
leva sina liv i enlighet med valets princip” (Rose 1999:87). Med hjälp av teckenekonomins
rationalitet – välj rätt och gör rätt för dig – iscensätts ett levnadsmönster som helt och hållet
utgår från denna val(o)frihetens princip. Ansvarstagande föräldraskap, active parenting, blir
härmed detsamma som att fostra barnen till medborgare som stakar ut sina liv utifrån valets
princip. Ansvarstagande är de föräldrar som fostrar barnen till att se på sig själva och sina liv
enligt följande. Livet är det du själv gör det till. Låt dig inte styras av andra. Gör dina egna
val. Rättigheter gör du dig förtjänt av. I enlighet med val(o)frihetens princip har alla potential
att lyckas, det gäller bara att ta för sig och inse sin inre potential. De som emellertid väljer att
inte göra aktiva val, som inte förmår att inse och kalkylera med de långsiktiga konsekvenserna av sina val, är dömda att misslyckas och har – sist och slutligen – bara sig själva att
skylla. Det är den yttersta konsekvensen av teckenekonomins rationalitet. Som coachen Anneli formulerar saken, i samtal med tolvåriga Yasemin: ”Det är ju ditt eget val”. ”Reality tv…
befinner sig alltså inte utanför demokratin, den deltar snarare aktivt i demokratins neoliberala
omvandling” (Ouellette 2004:248).
Varje saga har, som vi alla vet, ett lyckligt slut. Eftersom medborgare inte finns, utan
ständigt måste skapas, så betyder det att medborgare också kan återskapas och att medborgare
kan skapa sig själva, på nya sätt (Cruikshank 1999). Hur sagan slutar? ”Slutet på sagan, om
det finns något, beror på förmågan bland nya subjekt att skapa villkor för sin egen omvandling” (Bratich 2007:22).
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Glidningar och förgivettaganden: Några noteringar
om aktuell och passerad kulturpolitisk diskurs
Anders Frenander
Centrum för kulturpolitisk forskning, Biblioteks- och informationsvetenskap,
Högskolan i Borås
Anders.Frenander@hb.se
Var gränserna går för det kulturbegrepp som man opererar med inom kulturpolitiken är notoriskt svårt att svara på. Det beror i hög grad på vilket sammanhanget
är. En gräns som man tycker borde vara enkel att klarlägga är den mellan kultur
och natur. Inte desto mindre har det i diskursen kring kulturpolitiken med jämna
mellanrum hävdats överlappningar och kopplingar.
I det våren 2009 överlämnade betänkandet från kulturutredningen sker detta
återigen. Utredningen föreslår att kulturpolitiken bör bli vad man kallar en
”aspektpolitik”. Det innebär att kulturen ska tolkas som ett brett begrepp; att kultur inte ska ses som en särskild sektor i samhället, utan att kultur(frågor) ska integreras i andra samhällssektorers verksamhet. En sådan sektor som pekas ut är
miljöpolitiken. Kultur och miljö hänger ihop, menar man.
Möjligen kunde man tro att den intensifierade diskussionen om klimathot,
växthuseffekter och miljöförstöringen under de senaste decennierna var orsaken
till detta synsätt. Men det är ingalunda nytt. Redan i diskussionen under 1950-talet
fanns sådana föreställningar. Genom närläsning av några relevanta texter från
denna tid och framåt granskas vilka föreställningar om ”kultur”, ”natur” och
”miljö” som förekommit och hur kopplingen mellan dem artikulerats i olika
skeenden.

387

Kulturpolitiken har varit mycket i ropet den senaste tiden. I våras kom Kulturutredningen med
sitt betänkande, 2009:16, som i tre digra volymer om inalles 900 sidor analyserade läget och
kom med förslag till förändringar i den svenska kulturpolitiken. Efter en ovanligt kort remissperiod på ca tre månader håller nu Kulturdepartementet på att fila på en proposition som
väntas presenteras för höstriksdagen.
Som utredningar plägar föreslår också denna utredning ett antal förändringar i kulturpolitikens inriktning, omfattning och organisatoriska struktur. Nya målformuleringar och en
ny myndighetsstruktur finns med bland förslagen, men vad slags idéer kommer man egentligen med? Är de nya? Eller har de förekommit i diskursen förut? Det beror naturligtvis på
vilka delar man uppmärksammar. Utredningen vill givetvis själv ge intrycket av att dess idéer
är nya och fräscha och därmed kan ändra riktningen i den framtida politiken. Så är nog också
fallet vad gäller somligt, men jag menar ändå att en hel del av det som framställs som nytt i
utredningen visserligen kanske är nyheter i en kulturpolitisk utredning, men har förekommit
tidigare i den kulturpolitiska diskursen.
Det gäller i högsta grad en absolut central idé i utredningen, nämligen att kulturpolitiken
ska bli vad man kallar en ”aspektpolitik”. Vad är det? Jo, kulturen uppfattas som något som
på ett eller annat sätt är inblandat i ett flertal andra samhälleliga sektorer och verksamheter.
Kulturutredningens egen definition går ut på ange sambanden mellan kulturen och sex andra
utpekade områden:
•
•
•
•
•
•

skola
högre utbildning och forskning
kulturföretagande och entreprenörskap
regional tillväxt
hälsa
miljö

Eller mer kortfattat: ”Vi uppfattar kulturfrågorna som en aspekt som finns med inom alla
politikområden” (II:98). Därav alltså namnet aspektpolitik. En sådan uppfattning bygger helt
uppenbart på ett mycket brett uppfattat kulturbegrepp, eller ett antropologiskt begrepp om
kultur, om man så vill. Utredningen säger det helt i klartext, som det allra första som möter
läsaren i texten: ”Kultur är de mönster som vi människor skapar för vår samvaro” (I:13).
Kulturpolitiken ska alltså stöda en kultur som är en del av, ingriper i, eller påverkar nästan
allt annat i samhället. I utredningens längsta kapitel (nästan 140 sidor) går man igenom relationerna mellan kulturen och de sex angivna områdena. Här formuleras ett antal förslag av
lägre eller högre precision, från det ganska vaga önskemålet om att ”kulturområdet behöver
förstärkta forskningsresurser” (II:117) till de rätt exakta förslagen om att ”inslag om entreprenörskap och företagande” (II:144) införs i konstnärsutbildningarna, eller att
”Tillväxtverket och Myndigheten för Tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser” får
uppdraget att ”definiera vilken statistik som behövs” (II:184) på området. Många av förslagen
är naturligtvis bra och speglar effektivt en av de grundläggande utgångspunkterna i utredningen, nämligen den om kulturens växande betydelse i nutidens samhälle. Men vad är det för
sorts kultur man då avser? Konferensens övergripande tema är relationen mellan kultur och
natur; vilken plats har kulturpolitikens kultur i den kontexten?
I de generella resonemangen i utredningen får man emellanåt intrycket att den kulturpolitiska kulturen rentav tenderar att överskrida gränsen mellan kultur och natur. Kulturen har goda
effekter på människors hälsa, framhålls till exempel i inledningen till avsnittet om ”Kultur och
hälsa”, inte bara på ett indirekt sätt, utan också genom ”själva kulturupplevelsens förmåga att
stimulera hjärnan” (II:204f.).
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Kultur och miljö
Hur ser då resonemanget ut när det gäller förhållandet mellan kultur och miljö?
Den övergripande bedömning man gör är att ”Samverkan mellan kulturpolitik och miljöpolitik bör ökas” (II:216). Den bedömningen är naturligtvis på intet sätt förvånansvärd. Mer
intressant blir det när denna samverkan ska konkretiseras. Utredningen anser nämligen att
kulturområdet har två ”erbjudanden” att offerera. Det ena handlar om att kulturyttringar ”ger
perspektiv” och det andra om att de ”påverkar attityder” (II:218). Innehållet i dessa yttringar
är, och det är det anmärkningsvärda, närmast att betrakta som ett snävt definierat område, som
ett estetiskt begrepp. Man talar nämligen här om ”historiska och konstnärliga kunskaper”
eller om ”film, teater, litteratur, musik, bilder, utställningar, historiska tolkningar, arkitektoniska lösningar m.m.” (ibid.).
Här har man med andra ord rört sig från ett antropologiskt begrepp till ett estetiskt. Men vi
ska inte hudflänga utredningen mer än nödvändigt för vad som kan uppfattas som begreppsglidningar, kategoriblandningar eller allmän oreda. Tvärtom, på sätt och vis! Det är
snarare så, att utredningen rättar in sig i ledet i den kulturpolitiska diskursen, så som den sett
ut under snart hundra år. Utredningen bekräftar en svårighet som varit genomgående i hela
diskussionen om svensk kulturpolitik: problemet med att kulturbegreppet ständigt tycks glida
omkring mellan olika bestämningar. Ena stunden diskuterar man i sina texter en antropologiskt uppfattad kultur, för att i nästa stund – och i samma text – resonera om ett estetiskt
bestämt kulturbegrepp (se vidare Frenander 2005).
Men självfallet existerar konkreta skärningspunkter mellan kulturpolitiken och miljöpolitiken, vilket utredningen med rätta framhåller. Detta samspel äger rum ”framför allt
inom kulturmiljö- och naturvårdsarbetet” och här finns en statlig myndighet inom kulturområdet som faktiskt också arbetar inom miljöområdet, nämligen Riksantikvarieämbetet, som
deltar i arbetet med att nå de sexton miljömål som riksdagen har beslutat om. I så måtto kan
man säga att aspektpolitiken redan börjat tillämpas, åtminstone inom ett av de områden som
utredningen anger. Också i skolan finns naturligtvis kulturpolitiken med, särskilt på det lokala
planet, där kommunala kulturförvaltningar samarbetar med skolan om teaterbesök för eleverna och liknande. De övriga fyra områdena är kanske mer av jungfrulig mark för kulturpolitiken hittills.
Var kommer då denna idé om kulturpolitik som aspektpolitik ifrån? Ska man tro utredningen själv är det en konsekvens av den övergripande analys man gjort. I del 1, ”Grundanalys”,
förs omfattande resonemang med utgångspunkt i modern kultursociologisk teori angående
den växande betydelsen av sådant som kultur, kunskap, information och liknande immateriella tillgångar. Det har i de utvecklade kapitalistiska länderna de senaste decennierna skett
en förskjutning i samhällets struktur från en ekonomi som dominerades av industriell varuproduktion, där arbetarklassen var den numerärt största klassen, till en ekonomi som domineras av tjänsteproduktion och där de anställda inom tjänste- och servicesektorn övertagit positionen som den största samhällsklassen. Ja, det är denna tyngdpunktförskjutning i samhället
som definierar övergången från industrisamhället till det post-industriella tjänstesamhället.
Denna förändring kan ges många andra namn, varav flera förekommer i utredningen; från
varusamhälle till informationssamhälle eller kunskapssamhälle eller från det moderna till det
postmoderna samhället.
På grundval av denna schematiska och övergripande analys av samhällsutvecklingen på
1900-talet argumenterar Kulturutredningen för att den kulturpolitik som existerat under åtminstone vissa delar av detta långa skeende har varit starkt präglad, ja rentav bunden till, de
här grundläggande förhållandena. Den kulturpolitik som formades på 1960-talet och sammanfattades i 1974 års kulturpolitiska beslut motsvarade nämligen enligt Kulturutredningen den
tidens industrisamhälle. Lite efterklokt kan man skriva (och samtidigt implicera att den tidens
politiker blickade tillbaka och var dåliga på att analysera sin samtid):
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När de västerländska samhällena just står inför brytningsskedet mellan industri- och tjänsteekonomier, mellan 1900-talsmodernitet och senmodernitet, formuleras i Sverige en
kulturpolitik som på många sätt framstår som en kodifiering av det genomgångna skedets
förhållanden (I:185).

Vi nådde därmed ”modernitetens final” utropar utredningen (I:128). Därefter tog vi sålunda
steget in i en ny historisk epok, som utredningen ibland kallar postmoderniteten och ibland,
men oftare, senmoderniteten. Som framgår av citatet ovan, vill dock utredningen hävda att
kulturpolitiken inte ”hängde med” i detta epokskifte. Den fortfor att vara präglad av modernitetens förhållanden, dess idéer, värderingar och attityder. Allt detta är nu dags att lämna
bakom sig och det är i detta perspektiv utredningen vill att man ska se deras förslag.
Genom att resonera så frammanar man bilden av att förslagen i utredningen lanserar något
nytt i svensk kulturpolitik. Förslagen ska så att säga motsvara de nya samhälleliga, ekonomiska, politiska och kulturella förhållanden som etablerats de senaste tjugo-trettio åren. Nu
krävs nya tag! Naturligtvis kan en kritiker peka på att en del av det man föreslår redan har
tillämpats i ett tiotal år på regional och lokal nivå. Tanken att kulturella initiativ av olika slag
skulle fungera som en verksam kraft att öka attraktiviteten för investeringar och arbetstillfällen i en stad, eller region, har ju omsatts i praktisk handling på flera ställen. Men som
en övergripande nationell riktlinje i den statliga kulturpolitiken måste man ändå säga att just
den idén inte förekommit tidigare. Tvärtom skyggade man, särskilt i 1974 års målformuleringar (något mer dämpat 1996), kraftigt för att blanda samman kommersialism och kultur!

Aspektpolitiken inte ny
Nu vill jag ändå hävda att nyheten i detta sätt att betrakta kulturens och kulturpolitikens
uppgifter inte alls är så ny, som man kan få intrycket av. Snarlika idéer som vittnar om ett
besläktat tänkesätt, uttryckta i ett svenskt sammanhang, formulerades och lanserades för ett
drygt halvsekel sedan i den socialdemokratiska skriften Människan och nutiden, publicerad
1952. Dess underrubrik var ”Riktlinjer för arbetarrörelsens kultursträvanden”. Denna rapport
var frukten av en alltmer intensiv kulturpolitisk debatt inom arbetarrörelsen. 1946 hade
Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) publicerat ett kulturpolitiskt program ”Kulturen och
folket” och det var inte enda exemplet på att kulturfrågorna började pocka på uppmärksamhet.
Fackförenings- och nykterhetsrörelsen ordnade samma år en konferens om dessa spörsmål,
vilken samlade folkbildare, politiker och författare till en bred debatt om kulturpolitiken
(Frenander 2005, Sundgren 2007). Det var alltså knappast någon tillfällighet att den socialdemokratiska partikongressen 1948 tillsatte en kulturkommitté med uppgift att ”utforma riktlinjer för arbetarrörelsens kultursträvanden” (Människan och nutiden, s. 5).
Per Sundgren (2007 s. 286) påpekar nogsamt att avsikten med kommitténs arbete aldrig var
att formulera ett kulturpolitiskt program för socialdemokraterna. Huvudsyftet var i stället,
som partiordförande Tage Erlander kommenterade, att det skulle utgöra ”ett värdefullt underlag för den fortsatta diskussionen [och borde] kunna spela en betydelsefull roll för kulturpolitiken” (citerat i ibid. s. 300). Trots pressen från att kommunistpartiet antagit ett regelrätt
program och att det socialdemokratiska ungdomsförbundet drev på för att ett program skulle
skrivas, var partiet uppenbarligen inte redo att ta det steget.
Om det berodde på att den skrift som producerades i bestämda avseenden var för vittfamnande, för radikal och långtgående för att passa partiet, eller om det tvärtom var så, att dess
ställning som diskussionsunderlag gav friare tyglar åt kommitténs lägesanalys och egna åsikter, är omöjligt att avgöra så här långt efteråt. I vilket fall är det slående hur betänkandet tar ett
brett grepp över sitt ämne och tänker både djupt och långt:
En demokratisk-socialistisk kulturpolitik i det nutida samhället kommer att ställas inför
både kortsiktiga och långsiktiga uppgifter. Till de förra hör distributionsfrågorna: att göra
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den högre utbildningen tillgänglig för alla som har förutsättningar, att skapa bättre förbindelser till konsten, litteraturen, musiken, teatern osv., att så långt möjligt är skapa en
trivsammare hem- och arbetsmiljö, att sanera en sektor av den yttre miljön genom en
planmässig bostads- och stadsplanepolitik etc. Till de mera långsiktiga arbetsuppgifterna
hör den fostran som söker komma till rätta med fördemokratiska värderingar. Här gäller
det t. ex. den auktoritära synen på uppfostran i hem och skola, förhållanden mellan anställda och företagsledning. Man kan även nämna de många och motstridiga föreställningarna om den sexuella samlevnadens problem. Slutligen gäller det hela fritidsinnehållet,
att bryta den passiviserande tendensen och ge bättre möjligheter till verklig rekreation, till
avspänning och återhämtning, yttre aktivitet och allsidig inre människoutveckling. (s. 20)

Den kulturpolitik som betänkandet skisserade omfattade med andra ord ett brett kulturbegrepp, själva ville man kalla det ”sociologiskt” (s. 185). För demokratiska socialister räckte
det inte med att reformera ”den politiska och ekonomiska ordningen”, arbetet ”måste vidgas
att omfatta hela människan och människans hela situation” (s. 19). För att genomföra denna
uppgift var greppet inriktat mot både individen och strukturen i samhället. Kulturpolitiken
skulle
/…/ röja undan sådant, som hindrar den enskilda människan att leva ett så rikt och lödigt
liv som hennes förutsättningar medger, och hjälpa fram allt som kan stödja den enskildes
personliga växt. Inom den målsättningen ryms också det djupa behovet av social gemenskap och förmåga att på skilda plan skapa och bevara fruktbara relationer med andra
människor. (s. 21)

När man sedan diskuterade hur politiken mer konkret skulle utformas identifierade man den
”konkreta miljön”, med vilket man helt enkelt menade den ”yttre miljön”, som ett huvudområde. Den viktigaste aspekten här var ”de kulturella institutionernas lokalisering”, emedan
distributionen av kulturen stod i förgrunden. Det gällde att placera dem ”centralt inom det
område” de betjänade. Frågan fick då en vidare syftning, eftersom den därmed kom att handla
om lokal och regional uppbyggnad och planering. Befolkningsunderlagets storlek var förstås
en viktig parameter och här framhöll man växelverkan mellan mer handfast industriell
etablering och den kulturella:
Näringslokaliseringen har således, rätt förstådd, en väsentlig kulturpolitisk sida. Det får
inte heller förbises att lokaliseringen av kulturella institutioner – högre utbildningsanstalter exempelvis – i sin tur kan vara en verksam faktor då det gäller att leda
näringslivets lokalisering. (s. 49, min kurs.)

En annan dimension av den konkreta miljön som man uppmärksammade i programmet var
storstaden i sig. Särskilt för barn och ungdomar var det viktigt hur städerna planerades. Den
socialdemokratiska arbetsgrupp som formulerat skriften var nämligen av den uppfattningen
att ungdomar i städerna oftast kom i kontakt med ”det kommersiella livet”, medan andra delar
av samhällslivet tonade bort. För att motverka den skadliga ”konkurrensinställning” som frodades i sådana kontakter och i stället uppmuntra ”samarbetsförmågan” var det viktigt att helt
enkelt bygga om staden. Frankt konstaterade man: ”Här har rekonstruktionen också en direkt
folkuppfostrande syftning, som tilldelar den en speciell roll i det kulturpolitiska programmet”
(s. 52).
Det fanns också, för det tredje, en dimension av den konkreta miljön som var av lite mer
psykisk natur. Den handlade om de estetiska intryck som kom människorna till del i samhället, både i hemmet och ute i staden. Inredningskonst, husbyggnadskonst och stadsbyggnadskonst hörde därmed till områden som hade kulturpolitisk relevans, ity de ägnade sig
åt ”konkret miljögestaltning”. Enligt betänkandet var detta område verkligen ingen restpost
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eller marginalverksamhet i det politiska arbetet. Snarare betraktades det som ett lackmustest
för en framgångsrik kulturpolitik:
Ett sannare kriterium på den kulturella nivån synes därför miljögestaltningens ställning
vara. Som ett av de allra viktigaste målen för vår kulturpolitik måste vi se en höjd kvalitet
inom hemkultur, byggnadskonst och stadsbyggande (s. 53, kursiv i original).

De socialdemokratiska tankarna om kulturpolitik anno 1952 var alltså knappast blygsamma,
vare sig till omfång eller till ambition. I princip var de ägnade åt en fullständig och genomgripande omvandling av kulturen i vid mening, i sin antropologiska betydelse; förändra inte bara
samhällets struktur utan också människornas individuella beteende och deras relationer till
varandra. (Och kanske också till naturen?) Den egna sammanfattning man gjorde i skriften
om ”att bedriva kulturpolitik är att bedriva miljöpolitik” var utan tvekan mycket träffsäker
(Människan och nutiden s. 185).
Möjligen var det det abstrakta och vittfamnande i denna typ av kulturpolitik som gjorde att
betänkande snabbt föll i glömska inom socialdemokratin. När Ragnar Edenman ett tiotal år
senare började formulera en mer konkret och detaljerad kulturpolitik så var det andra saker
han tog fasta på och ville reformera. I kulturpropositionen 1961:56 var en av främsta utgångspunkterna att förbättra konstnärernas ekonomiska villkor (Frenander 2005 ss. 115ff,
Sundgren 2007 ss. 285ff).
Vad lär vi oss av detta? Naturligtvis ligger det nära till hands att komma dragande med en
idéhistorisk klyscha: ”intet är nytt under solen”. Och det är klart att parallellen är slående, det
finns många likheter mellan enskilda formuleringar i de två dokumenten. Men vad betyder
det? Är det samma politiska innehåll och riktning i dem? Är det samma idé, eller är egentligen idéinnehållet helt olika, fast ordalydelserna är snarlika?
Låt oss mer specifikt granska sådana frågor. Onekligen måste vi konstatera att den
”aspektpolitik” Kulturutredningen talar om lanserades för länge sedan. Dess teoretiska och
begreppsliga grundval är det antropologiska kulturbegreppet. Detta framstår rätt självklart
som den givna grunden för en sådan politik. Eller, formulerat lite annorlunda; kulturpolitik
som aspektpolitik blir en nödvändig följd av ett brett kulturbegrepp – det vore
självmotsägande annars. Å andra sidan kan man förstås sätta ett frågetecken i kanten om det
då alls borde kallas kulturpolitik? Om kulturen omfattar allt mänskligt beteende (”a whole
way of life” som Raymond Williams’ berömda formulering lyder), så kanske det snarare är
’politik’ i allmänhet vi borde tala om? Och om man ändå håller fast vid begreppet, vad händer
då med kulturen i dess snäva, estetiska betydelse? Kanske blir det då nödvändigt att uppfinna
ett politikområde för den snäva konstkulturen (eller vad den ska kallas) för att denna inte ska
tappas bort? Här kan man möjligen skönja en dubblering av termen kulturpolitik, som gör det
möjligt för denna att röra sig över hela samhällets område. Alternativt kunde man tänka sig att
den snäva politiken benämns ’konstpolitik’, med, antagligen, oanade konsekvenser för såväl
diskursen som innehållet?

Växtpolitik eller tillväxtpolitik?
Om ”aspektpolitiken” som sådan alltså verkar ha förekommit tidigare som idé, om än icke
som begrepp, så kan man undra om idéinnehållet var likadant på 1950-talet som det är nu, i
Kulturutredningen? Vi måste gå djupare in i analysen för att få klarhet i den saken. Detta sker
på såväl textens som kontextens nivåer.
Låt oss börja med texten. Hur skriver man om kulturpolitikens uppgifter och omfång i
Människan och nutiden? Vilka kopplingar till andra ord och begrepp gör man? Vilka konnotationer vill man ge ”kulturpolitik”? Vi har sett hur man i stor utsträckning har siktet inställt
på ”hela människan och människans hela situation”, en i sanning holistisk ambition. Varje
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människa ska ges möjligheter till ett ”rikt och lödigt liv” och politiken ska stödja hennes ”personliga växt”. Den kulturpolitik man skisserar tycks bygga på att man uppfattar att kulturen
har ett inneboende positivt, i någon mening människoförbättrande egenvärde. I kontakten med
och utövandet av sådan kulturell aktivitet växer människorna och blir ”fullgångna personligheter” (Människan och nutiden s.29), vilket är precis vad det moderna demokratiska
(och också snabbt föränderliga) samhället kräver.
I diskursanalytiska termer kan man säga att en ekvivalenskedja formades med innebörden
att kulturen och kulturpolitiken sågs som resurser framför allt för den enskilda människans
behov. Satsningen på kulturpolitik och det kulturinnehåll denna hade skulle stärka den enskildes personliga, intellektuella och kulturella förmåga i olika avseenden. Avsikten var att
göra alla medborgare bättre skickade att delta i det offentliga politiska och kulturella livet, att
stärka vars och ens möjligheter att vara aktiva i den demokratiska utvecklingen av nationen.
Det var en sorts ”växtpolitik” med utgångspunkt och inriktning på de enskilda individerna.
Detta är emellertid ingen helt obestridlig tolkning. I delar av texten resoneras på ett annat
sätt, görs andra kopplingar, vars innebörd är att betänkandets budskap blir mer tvetydigt. Särskilt när man diskuterar barns och ungdomars situation i samhället, vilket sker i ett kapitel
med rubriken ”Samhället och de växande”, och i viss mån också när förhållandena i arbetslivet kommer på tal i kapitlet ”Det nutida arbetslivets problem”, så är det snarare individens
anpassning till rådande strukturer och förhållanden som är vad som förmedlas (jfr Frenander
2005 s. 116, Frenander 2008 s. 46, Sundgren 2007 s. 310f.). Där finns också, som vi sett,
enstaka kopplingar till att kulturen är nyttig i ett mer ekonomiskt eller industriellt avseende,
också. Sådana formuleringar är emellertid mindre frekventa.
Hur ska kontexten beskrivas? Vid mitten av förra seklet fanns inget avgränsat kulturpolitiskt område i regeringens eller riksdagens arbete. Diskussionen var i sin linda och ramarna
var ännu helt obestämda. Samtidigt pågick en intensiv samhällsomvandling där Sverige industrialiserades och urbaniserades i hastig takt. Olika välfärdsreformer genomfördes i snabb
takt (en ny arbetsmarknadspolitik, utbyggnad av sjuk- och hälsovård, barnbidragen infördes,
pensionsreform var i vardande etc), för att inte tala om expansionen av den obligatoriska
skolutbildningen (Hadenius 2000, Norborg 1995, Frenander 1999). Under socialdemokraternas ledning var Sverige i full gång med att bygga det ”folkhem” Per Albin Hansson hade talat
om på 1930-talet (Hansson 1935 ss.19f). Helt i enlighet med till exempel ABF-ledaren Gunnar Hirdmans uppfattning skulle nu det tredje steget i den socialdemokratiska strategin fullbordas. Efter den politiska och sociala demokratin skulle den kulturella förverkligas
(Frenander 2005, s. 130). Kulturpolitiken avsågs, oavsett hur dess innehåll tolkades, bli infogad i det stora välfärdsbygget och på sitt sätt utgöra kronan på verket i detta.
Hur som helst, vare sig på 1950-talet eller senare på 1960- och 70-talen då kulturpolitiken
etablerades som ett eget politikområde slog tankarna om kulturen som en aspekt på (all) annan samhällelig verksamhet igenom. Kulturpolitiken blev, helt sonika och något förenklat
uttryckt, en sektorspolitik inriktad mot ord-, scen- och bildkonsten, massmedierna, kulturarvet
och folkbildningen. Idéerna om kulturen och kulturpolitiken som en vital och allt genomsyrande ”aspekt” rann ut i sanden när de konkreta besluten om budget, anslagsordningar, subventioner, konstnärslöner med mera skulle beslutas.
Vad kan man då utläsa av Kulturutredningen, nästan sextio år senare? Vilka kopplingar
görs däri? Har aspektpolitiken bättre förutsättningar att bli verklighet nu i början av 2000talet? Har möjligen omständigheterna ändrats så, att de här ’gamla’ idéerna faktiskt kan slå rot
och implementeras i praktisk politik?
Om vi till att börja med undersöker vad som står i utredningen om sambanden mellan kulturpolitiken och andra politikområden, så görs en systematisk genomgång av de sex kopplingar som identifierades i del II (se ovan s. 378). Som jag redan noterat är det kapitel där
aspektpolitiken presenteras (kap 10) det längsta kapitlet i utredningen. Inte minst är de två
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avsnitt som behandlar ”Kulturföretagande och entreprenörskap” respektive ”Regional
tillväxt” genomtänkta och genomarbetade, på ett sätt som tydligt skiljer sig från en del andra
partier i utredningstexten. I båda avsnitten listas en lång rad konkreta förslag, bland annat om
framtida myndighetssamarbete mellan kulturområdet och Tillväxtverket. Vad gäller frågan
om vad som bör räknas in under rubriken ”kulturföretagande” görs till exempel en ambitiös
översikt över forskningsläget och därtill en jämförande utblick till länder som England och
Holland, där utvecklingen inom området gått längre än i Sverige.
Det man skisserar är dels att satsning på kulturell aktivitet i sig anses öka en plats’, en stads
eller en regions förmåga att attrahera investeringar och bosättning, för att därigenom öka den
lokala tillväxten. Dels menar man också att det inom kulturområdet är viktigt att sprida nya
företags- och verksamhetsformer, både för att öka sysselsättningen och för att göra kulturen
effektivare. (Ur vilken synpunkt, kan man fråga?) Det är intressant att notera vad slags verksamhet man väljer att ta som exempel i det här avseendet. Utredningen pekar nämligen på vår
mest besökta/utnyttjade kulturinstitution, folkbiblioteken (II:149). Dessa utgör en allmän,
offentlig institution vars betydelse som en s k ”lågintensiv mötesplats”, utan krav på entréavgifter eller andra pekuniära eller på annat sätt specificerade prestationer, ökar i takt med att
det offentliga rummet beskärs av privata köpcentra och reklamens utbredande. En del forskare
har understrukit hur folkbibliotekens roll som upprätthållare av ett slags öppet, demokratiskt
tillgängligt frirum i samhället successivt får en allt mer ökad betydelse i takt med marknadstänkandets spridning (jfr Vårheim m fl, Vestheim).
De två refererade avsnitten utgör i själva verket en tyngdpunkt i texten. Det genomtänkta
resonemanget och den, visserligen latenta, men ändå tydliga negativa värdering av den gamla
kulturpolitikens avvisande inställning till kommersialismen och dess ”negativa verkningar”
inom kulturområdet, anger klart en ideologisk position hos utredningen. Man använder förvisso orden ”kommersialism” eller ”marknad” synnerligen sparsamt, men är desto mer
frikostig med bruket av ”företagande” och ”entreprenörskap”. Kulturell verksamhet är också
något som inte längre begränsas till de ”fina” konstarterna. Utredningen anstränger sig att
ordentligt utreda de nya begrepp som förekommer i den samtida diskursen. Tre begrepp urskiljs, med successivt allt större innehåll: ”kulturella näringar”, ”kreativa näringar” och ”upplevelseekonomi” (II:151-3). I det sista och mest omfångsrika inräknas också sådant som
arkitektur, måltid, turism och upplevelsebaserat lärande. Ett så vitt begrepp vill utredningen
inte använda. Däremot förefaller det som att de andra två kan accepteras och göras till föremål
för konkret politik (II:174). Ja, den typ av arbeten och anställningsförhållanden som dominerar inom de branscherna ses till och med som en förebild för hela arbetsmarknaden i framtiden (II:156).
Om vi återigen ska applicera diskursanalytiska termer så kan man säga att den ekvivalenskedja som formas här snarast vill se kulturen och kulturpolitiken som resurser för samhällsekonomins behov, som en injektion för ökad tillväxt. Antalet människor som ska involveras i
och ta del av kulturen avses stiga kraftigt, men syftet därmed ligger snarare på att öka sysselsättningen och det ekonomiska utbytet, så att BNP-tillväxten påverkas positivt. Den
föreslagna kulturpolitiken blir på så vis ett slags ”tillväxtpolitik”.
Att kontexten idag är helt annorlunda än i början av 1950-talet säger sig självt. Några viktiga aspekter av de förändringar som skett är till exempel att det folkhem, dvs den svenska
varianten av efterkrigstidens välfärdssamhälle, som då var i uppbyggnadsfasen nu måste betraktas som på god väg att bli helt nedmonterat. Den internationella politiska, sociala och
ekonomiska scenen har också skiftat karaktär i grunden (Hadenius 2003, Hobsbawm 1997).
Jag tror det är tillräckligt att påpeka ett fundamentalt gemensamt drag i skeendet på både den
nationella och den internationella nivån, nämligen att nyliberalismen med sin starka tro på
marknaden och avregleringar slagit igenom i de flesta politikområden.
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Den här analysen har tagit fasta på begreppet ”aspektpolitik” som i sig inrymmer kulturens
relation till andra områden av samhället och livet, däribland miljön och miljöpolitiken. Båda
texterna innehåller mer än så och tolkningen kan därför möjligen framstå som vinklad eller
orättvis. Den gör heller inga anspråk på att vara heltäckande, men jag vill ändå hävda att det
är det viktigaste politiska idéinnehållet som granskats i artikeln. På så vis utgör både Människan och nutiden och Kulturutredningen mycket viktiga tidsdokument som pekar ut
tongivande och kanske – när det gäller Kulturutredningen – praktiskt betydelsefulla politiska
åsikter inom kulturpolitiken.
En generell slutsats av denna korta genomgång av två viktiga kulturpolitiska dokument
skulle därmed kunna formuleras som att de båda är ”barn av sin tid”. I det framstegsrusiga,
framtidsoptimistiska 1950-talet, då den sociala ingenjörskonsten stod högt i anseende, karaktäriseras också de kulturpolitiska övervägandena av sådana föreställningar. Den individuella
medborgaren skulle formas och stärkas på det att hon måtte dels växa som person, dels fylla
sin plats i det demokratiska samhällsbygget. Sextio år senare är den sociala ingenjörskonsten
djupt komprometterad och de idealistiska tongångarna om människans möjligheter underminerade av postmodern relativism och tillplattade av kapitalismens varusamhälle. Kulturens
uppgift blir att foga in sig på marknaden och försöka slå mynt av sin kreativitet.
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Att sminka de döda: Estetiseringen
av döden i tv-serien Six Feet Under
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Mitt paper handlar om den amerikanska tv-serien Six Feet Under, och i fokus för
min framställning står berättelsens behandling av föreställningar om döden som
knuten till naturen och som något ”naturligt” – satt i relation till kultur och estetik.
I Six Feet Under behandlas en rad ämnen centrala för det västerländska samhällets diskurser om natur, kultur, moral och existens. Serien fick ett stort genomslag i USA hösten 2001, efter terrorattacken mot World Trade Center. Jag beskriver kort tv-seriens form och innehåll, något om dess mottagande, samt gör ett antal exemplifierande nedslag i några av seriens episoder, för att visa på hur resonemanget om kultur och natur kommer till uttryck i berättelsens audiovisuella gestaltningar av de döda och de levandes hållning till och inför döden. Jag tar fasta
på hur musik, rörliga bilder och ord samspelar i skapandet av mening i dessa uttryck. Teoretiska perspektiv för mina läsningar av Six Feet Under hämtar jag
bland annat från intermedialitetsforskning.
Den text som här presenteras och som handlar om tv-serien Six Feet Under är
en modifierad version av min essä ”Levandet och döendet i symbios – tankar om
tv-serien Six Feet Under”, publicerad i volymen Förgängligheter (2009). Jag inleder med en generell skiss av handling, karaktärer och reception, för att sedan via
ett antal nedslag diskutera hur serien på olika sätt gestaltar döden som kulturell
konstruktion och naturfenomen. Därefter diskuteras estetiseringen av döden i relation till begreppen natur och kultur.
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Inledning
Den amerikanska tv-serien Six Feet Under (skapad av Alan Ball) blev en stor tittarsuccé i
många länder när den visades under de första åren av 2000-talet. Serien producerades av bolaget HBO, vars produktioner har kommit att betraktas som något utöver det vanliga, såväl
vad gäller innehåll som konstnärlig kvalitet. Serien har även belönats med mängder av tunga
priser, som Emmy- och Golden Globe-statyetter (för närmare detaljer om produktionsuppgifter, se: www.hbo.com/sixfeetunder/ och www.IMDB.com).
Six Feet Under är historien om familjen Fisher, som driver en begravningsbyrå med lokalerna belägna i samma villa där modern Ruth och hennes dotter Claire bor. Det är också huset
där Claires bröder, David och Nate bodde och växte upp som barn, och där de nu alltså är
verksamma med Fisher and Sons Funeral Home. Hela serien inleds med den episod som
skildrar familjefadern Nathaniels död; han är på väg i sin bil till flygplatsen för att hämta sonen Nate, som kommer hem från Seattle för att fira jul med familjen. Fadern är ouppmärksam
när han ska tända en joint i bilen, och dör i en brutal bilolycka då en buss rammar hans bil i en
gatukorsning. Berättelsen som sedan breder ut sig över fem säsonger och 63 avsnitt, skildrar
hur familjen Fisher bearbetar sin sorg efter fadern/maken, och efterhand upprättar en ny livsstruktur, en ny tillvaro. Som tittare får vi lära känna familjemedlemmarna, deras vänner och
antagonister, samt de kunder som uppsöker byrån för att få en nära anhörig begravd.
Alan Balls tv-serie har blivit mycket omdiskuterad, debatterad och analyserad. I Kim
Akass och Janet McCabes antologi Reading Six Feet under. TV TO DIE FOR (2005) presenteras ett antal tolkningar utifrån olika kulturteoretiska perspektiv. Till exempel beskrivs Six Feet
Under som en originell tv-berättelse som ingående behandlar centrala tabun i USA:s samtida
kultur (bland annat döden och homosexualitet). Vidare har serien lästs som en gestaltning av
patriarkatets fall – familjen Fisher förlorar sin fadersgestalt, och tvingas att lära sig leva i en
ny konstellation i vilken alla berörda strävar efter att finna sin nya plats och sin identitet. Familjen blir på så sätt en metafor för ett nytt möjligt USA, en positiv bild av att det finns möjligheter och alternativ till den patriarkalt styrda normativitet som hittills har dominerat västerländska samhällen.
Serien hade premiär bara ett par månader innan terrorattacken mot World Trade Center,
och har i en sådan kontext också fått sin framgång förklarad: serien möjliggjorde en viktig
terapeutisk bearbetning av ett nationellt (och globalt) trauma. Att närma sig döden, att hantera
saknaden efter nära anhöriga, var något som Six Feet Under just vid denna tidpunkt i historien
kunde fånga upp.
Ett annat spår för till tolkningen att serien skildrar ett postmodernt genomkommersialiserat
samhälle. Till och med det mest intima, det mest känsliga av allt, döden, blir en handelsvara.
Fishers begravningsbyrå och arbetet med att hantera de döda framstår på så sätt som det sista
steget i marknadslogikens rörelse, för vilken inget är heligt, inte ens människan. Detta blir inte
minst tydligt i de första episoderna som innehåller fiktiva reklamfilmer för mer eller mindre
lyxiga kistor, balsameringsvätskor och begravningsbyråer. Dessa sekvenser framstår som
morbida ironiseringar av kapitalismens framfart.
Att närma sig frågor som rör gestaltandet av döden i en berättelse påkallar också osökt frågor om religion. I Six Feet Under framträder religiösa aspekter på olika sätt, och det är också
något som har kommenterats av flera av de som skrivit om serien. När det gäller religionens
roll här vill jag mena att det inte främst handlar om existentiellt problematiserande diskussioner; exempelvis fokuserar aldrig Ruth, Dave, Nate och de andra karaktärerna, och inte heller
tv-serien som sådan, frågan om Guds existens. Nej, snarare är religionen här främst skildrad i
sin institutionella form, och det är då främst kristendomen (i protestantisk form) som utgör
(påtaglig) fond till skeendena och relationerna i berättelsen.
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Den kristna kyrkan som institution betraktad kritiseras med avseende på dess fundamentalistiska uttryck i det nordamerikanska samhället. Som exempel kan nämnas hur Daves homosexuella identitet hamnar på kollisionskurs med hans tro och hans kyrkliga åtaganden. I artikeln ”Queering the Church. Sexual and Spiritual Neo-orthodoxies” påpekar Brian Singleton
också hur Dave efterhand frigör sig från kyrkan som institution, och utvecklar en alltmer personligt hållen och självständig tro (Singleton, s. 161-173).
Kritik mot västerlandets konsumism kan läsas som en kritik också av den kristendom som
dominerat västerländska samhällen under lång tid. Serien tar dock inte främst avstamp i en
religionskritisk eller prövande diskussion av olika världsuppfattningar och trossystem. Six
Feet Under tycks vilja föreslå respekt för människors olika tro och livsåskådningssystem. Just
därför gestaltas en kritik riktad mot religiöst rigida system av olika slag. Detta kan i sin tur ses
som ett uttryck för individualism och ”den amerikanska drömmen” om att varje enskild individ har och ska ges möjligheten att själv forma sitt liv på ett lyckat sätt, även på religionens
område.

Bild 1. Här syns familjen Fisher i Six Feet Under: Claire (spelad av Lauren Ambrose),
Dave (Michael C. Hall), Nate (Peter Krause) och Ruth (Frances Conroy).
Bildrättighet: HBO.

Även om serien främst ställer i fokus frågor som påtagligt har med liv och död att göra, kan
det vara värt att dröja ett ögonblick vid de många historier som vecklar ut sig under seriens
gång. Vi får möta ett antal färgstarka och bräckliga människor som ställs inför stora problem
och svåra val i livet. I centrum står familjemedlemmarna Fisher.

399

Ruth är modern och änkan efter den i inledningsavsnittet bortgångne Nathaniel. I Ruths gestalt framtonar en kvinna i 60-årsåldern, som har sett sin familj växa upp och som hon upplever det, ifrån henne. Efter maken Nathaniels död blir hon änka och hon genomlever ett flertal
livskrisartade ögonblick. Hon reflekterar över både det liv hon har levt och det liv hon vill
leva. Hon söker sig till arbetslivet (som bland annat florist), och har ett flertal manliga uppvaktare att ta ställning till. En av dessa är hårfrisören Hiram som hon redan före makens död
hade inlett en relation med.
Dave är en av de två sönerna Fisher. Det är Dave som har kommit att framstå som den som
ska ta över och driva vidare den begravningsverksamhet som hans far en gång startade upp.
Dave är homosexuell, och det dröjer en bra bit in i serien innan han helt har ”kommit ut”. Då
har också hans relation till och med polismannen (senare i serien livvakten) Keith etablerats
på allvar. Keiths och Daves förhållande ställer många frågor om homosexualitet i USA på sin
spets; de adopterar bland annat två barn (under säsong 5). Dave och hans relation till de andra
familjemedlemmarna såväl som till den egna sexuella identiteten och dess sociokulturella
implikationer framstår som en av de mest centrala berättelserna i serien.
Daves bror Nate är till en början något av familjens slarver; sonen och brodern som lämnade hemmet och reste iväg för att skapa sig en egen, friare tillvaro i Seattle. Nate framställs
inledningsvis som en ung man med en ganska fri och frispråkig syn på livet, där bruk av droger och en öppen attityd till sex och förhållanden framstår som viktiga och förhållandevis
vardagliga ingredienser man inte ska moralisera över. Nate är ändå den person som kanske
mer än någon annan förändras och mognar under seriens gång. Efter faderns bortgång flyttar
han hem igen, studerar till begravningsentreprenör och träder så in vid sidan om brodern i
Fisher And Sons.
Nate har en relation med den vilda och psykiskt något instabila Brenda (som bland annat
visar sig utveckla sexmissbruk). Relationen tar slut och Nate har i början av säsong 3 återvänt
till ett samliv med sin ex-flickvän Lisa. Detta beror i hög grad på att Lisa föder Nates dotter
(Maya). Detta händer efter ett erotiskt möte en natt med Nate då denne fortfarande lever med
Brenda i en relation som har börjat knaka alltmer i fogarna.
Döden gör sig påmind för alla karaktärerna i Six Feet Under, men kanske allra mest för
Nate. Han tvingas nämligen leva med vetskapen om att han har en hjärnsjukdom som kan leda
till allt från förlamning av olika slag, till en hastig (eller långsam) död. Det är naturligt nog
detta faktum som gör att han mognar som individ, och börjar betrakta sin tillvaro på ett alltmer andligt och filosofiskt sätt.
Den fjärde kärnmedlemmen i familjen Fisher är sladdbarnet, tonåringen Claire. Hennes liv
formuleras i stor utsträckning som tonårens problemfyllda tid, med oförstående familj, kärleksbekymmer och funderingar om framtidens olika vägval. Efterhand går det upp för Claire
att hon har bildkonstnärliga talanger; hon söker sig till en konstutbildning och går från klarhet
till klarhet som fotograf. Hon får uppleva ett smärre genombrott då en visuellt estetisk idé gör
att hon redan under utbildningens gång erbjuds en separatutställning på ett konstgalleri. Mot
slutet av serien antas Claire till ännu en utbildning, nu i New York, och hela serien slutar med
Claires bilresa österut genom den nordamerikanska kontinenten, på väg mot sin framtid och
sina konstnärliga visioner.
Starka karaktärer, mångbottnade skildringar av en familj och dess medlemmars livsöden,
samhällskritiska kommentarer – Six Feet Under bör ändå til syvende og sidst förstås som en
berättelse om förgängligheternas förgänglighet: människans förhållande till döden som föreställning och realitet. Jag menar att tv-seriens huvudidé är just detta, att visa på hur människan
för att kunna leva fullt ut måste lära sig att leva med döden. Levandet och döendet går helt
hand i hand. Ett av de berättartekniskt signifikanta greppen pekar också mot en sådan tolkning: de döda är närvarande och ”levande” i episod efter episod. Vi får se hur Ruth, Dave och
Nate allt som oftast får påhälsning av maken/fadern, som ställer komplicerade frågor om mo-
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ral och livsval till dem. Detta är dock inte att betrakta som någon form av gothic fiction (se till
exempel Mark W. Bundys essä på detta tema i Reading Six Feet Under), utan som psykologisk realism. Karaktärerna i serien upplever på det här sättet att de döda talar till dem, och
närvarar i rummet där de befinner sig. Det är, vill jag mena, ett allmänmänskligt känslomässigt fenomen. Måhända ser man inte de facto den bortgångna personen, men man föreställer
sig hur han/hon kommer till en och talar till en. I själva verket rör det sig sannolikt om ett
terapeutiskt sorgearbete – och de nära omkring oss som dör fortsätter därmed att spela en viktig roll i våra liv.
*
Fortsättningsvis vill jag presentera några reflektioner över Six Feet Under med fokus på hur
döden här gestaltas i relation till natur och kultur. Jag förstår serien som en intermedial berättelse, sammansatt av olika kombinationer av ord, bild och musik. 1 Min framställning är
nästan helt koncentrerad till just Six Feet Under, och jämförelser med andra tv-serier och
genrer görs här i ytterst ringa omfattning. För den intresserade hänvisar jag till två studier i
ämnet: filmvetaren Andreas Jacobssons avhandling Döden på film. En motivstudie med
världsfilmsperspektiv (2009) och den idéhistoriska antologin Den mediala döden (red. Louise
Nilsson och Mathias Persson, 2008).

Tillbaka till naturen
De flesta som dör och omhändertas av Fishers begravningsbyrå i tv-serien begravs (eller kremeras) utifrån vissa traditioner och ritualer. Begravningsbyrån tillhandahåller restaurering,
balsamering och sminkning av kropparna, så att de kan visas upp i bästa skick under de begravningsceremonier som hålls i Fishers hem (där det bland annat finns en samlingslokal för
dessa stunder). 2 Sedan sker begravning på en kyrkogård i närheten,
Men också några av huvudpersonerna dör under seriens gång. Och några av dem går något
annat till mötes i den sista vilan. Flera av dem läggs nämligen i jord ute i den fria naturen. Att
det är just huvudpersoner som hanteras så gör att serien kan läsas som att den betonar vikten
av möjliga alternativ till rådande normer (i likhet med många andra alternativa lösningar, som
till exempel familjebildningsfrågan som presenterar andra alternativ än den traditionella kärnfamiljen).
Nates fru, och modern till hans dotter Maya, Lisa, lämnar hem, man och barn efter att äktenskapet och familjelivet har hamnat i en kris. I ett flertal avsnitt är Lisa spårlöst försvunnen,
men till slut får Nate ett telefonsamtal från polisen. Lisas kropp har hittats, uppsköljd på en
strand och svårt deformerad av en tids nedbrytningsprocesser i havet (säsong 3, episod 13).
När det är fastställt att den funna kroppen är Lisas uppstår en konflikt i frågan om hur hennes kropp ska begravas. Hennes föräldrar vill ha en kremering, medan Nate tycker att hon bör
bli begravd som hon själv önskade: ute i öknen, i den fria naturen.
Denna konflikt löser Nate genom att låtsas gå med på kremeringsalternativet. Men han
plockar nu fram askan från en kund i det förgångna, som sparats i byråns förråd för överblivna
kremeringsrester (!). Han placerar denna aska i en urna och säger att det är Lisas aska. En
jordfästningsritual hålls och Lisas familjemedlemmar är tillfreds med det hela.
Vad Nate nu gör med Lisas döda kropp är att han i hemlighet (även brodern Dave har förstått hur landet ligger) en natt kör ut i öknen och själv begraver Lisa under stjärnorna – så som
hon själv ville bli begravd (säsong 4, episod 1).
Vad denna episod illustrerar är frågan om hanteringen av våra nära och kära när de gått
bort. Nate (och Lisa) erbjuder ett alternativ till den etablerade begravningskulturen, så som
den hanteras av begravningsbyråindustrin. Nate och Lisa vill se döden som en naturlig del av
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livets förgänglighetsprocesser, och vill som död återgå till naturen utan att ta omvägen via en
kommersialiserad, borgerlig och tom kulturs för dem meningslösa riter.
Det är i detta sammanhang också intressant att betrakta Nates död. Nate dör av sin hjärnsjukdom mot slutet av serien (säsong 5, episod 9). Liksom Lisa har han önskat att få bli begravd i naturen, utan att bli balsamerad eller lagd i en kista. Så sker, och familjen Fisher med
vänner och bekanta tar ett sista farväl av Nate i ett vackert stycke landskap. Också Nates begravning blir ett alternativ till de mer traditionella begravningsritualerna, och visar på en strävan att vilja hantera den döda människokroppen på ett mindre kommersialiserat sätt än vad
fallet är i den västerländska kapitalistiska kulturen.

Spoon River
Claire Fisher är en fotograf och en bildkonstnär i vardande, alltså en person med ett tydligt
markerat visuellt förhållningssätt till sin omvärld. Hennes bana som fotograf, och hennes tankar på att söka sig till bildkonstnärliga utbildningar (som hon också antas till och genomgår
med framgång) kan sägas starta i samband med en hemuppgift hon får i skolan (säsong 2,
episod 10). Uppgiften består i att författa en litterär analys av Edgar Lee Masters diktsamling
Spoon River Anthology (1915). Denna samling består av ett stort antal prosalyriska avsnitt,
framberättade från andra sidan graven, av ett antal döda (fiktiva) personer i det lilla samhället
Spoon River. Claire löser sin uppgift genom att fotografera ett antal avlidna personer som i
hemmet har gjorts i ordning för de ceremonier som hennes bröders begravningsbyrå arrangerar. Bröderna blir upprörda när de får vetskap om lillasysterns skolprojekt, och läraren ifråga
underkänner Claire – inte för att bilderna i sig är dåliga, utan för att uppgiften bestod i att
skriva en litterär analys, inte illustrera dikterna med fotografier, så som Claire nu kom att
göra. Denna episod markerar dels Claires visuella sinne för omvärlden, konsten/litteraturen
inkluderad, dels en mycket intressant intertext: Spoon River Anthology kan i form av Six Feet
Under som tv-serie förstås som omtolkad, som en audiovisuellt berättad omskrivning av
Spoon River Anthology:s tema, de dödas närvaro i livet. En sådan jämförelse torde vara
mycket intressant att ägna ett fördjupat studium.

Vinjetten
I en tv-serie framträder huvudtematiken många gånger på ett intressant och sammanfattande
sätt i den vinjett som inleder seriens episoder. I vinjetten till Six Feet Under presenteras seriens huvudtematik, och dess gestaltande av döden placeras i ett komplext spänningsfält mellan
föreställningar om natur och kultur.
Vinjetten är ca en och en halv minut lång. Den arbetar med ett tydligt men likväl subtilt
bildspråk. Betydelseproduktionen verkar intermedialt samfällt utifrån ord, bild och musik, och
syftar främst till att sätta en stämning, och ge åskådaren en pregnant vision av tv-seriens form
och tematik.
Inledningsvis får vi som tittare på avstånd se en svart fågel korsa en blå himmel. Kameran
sänker sig, ett grönt fält syns i bild, och efter att ytterligare ha ”sjunkit” visar kameran så två
händer. Vi ser dem bakifrån, två personer som håller varandra i handen. Vi ser bara händerna
och en bit av deras underarmar. I slowmotion rör de sig vagt uppåt och släpper sedan greppet.
Händerna glider isär, ut i periferin på var sin sida av bildfältet. Det rör sig om en tydlig och
genom kulturhistorien väletablerad metafor för livets upphörande; något eller någon släpper
greppet, människor skiljs åt. Och i bakgrunden ser vi sedan för ett kort ögonblick (innan nästa
scen klipps in) bara den blå himlen – som vare sig man är kristet troende eller inte fungerar
som en föreställning om och en bild av livet efter detta.
I nästa bildsekvens visas en i kontrast till föregående scen med händerna som skiljs åt, en
mörk bakgrund. Vi ser nu två händer tillhörande en och samma person, som tvättar sig. Även
detta, händer som tvättas, är något ytterst symbolmättat. Av det fortsatta bildspråket i vinjet402

tens förlopp förstår vi att det rör sig om en förberedelse inför omhändertagandet av de döda.
Detta är något som upptar stor tid i tv-serien: tiden i de för dessa syften utrustade källarlokalerna i Fishers hem, där framförallt Rico, men även ofta Dave, ordnar med de kroppar som ska
visas på lit de parade-begravningar.
Vinjetten till Six Feet Under utgörs av en sekvens av bild-musik-text-konstellationer som
inte – enligt en mer traditionell tv-serie-vinjett-estetik – presenterar skådespelar- och karaktärsnamn med tillhörande korta bildscener som porträtterar respektive skådespelare/karaktär.
Istället framstår vinjetten här som ett komprimerat och mångtydigt emblem över tv-seriens
centrala idé och utformning. Sekvensen som helhet gestaltar döden som närvarande i livet;
detta syns och hörs i ett flertal sammanställningar, såväl sakligt realistiska som för sammanhanget symboliskt och metaforiskt associationsskapande.
Att gestalta övergången från liv till död i form av en passage genom en tunnel i vars bortre
ände man (som döende) ser ljuset, är en klassisk bild av dödsögonblicket. Föreställningen om
ljuset i tunneln har nyttjats flitigt av bildkonstnärer, filmskapare, författare och andra. I vinjetten här är det en sjukhuskorridor som fungerar som tunnel.
I en senare scen visas en likbil. Som betraktare får vi se bilen bakifrån, med öppnad lucka.
Bilen är tom. Bilden är i sig typisk för mycket av vinjetten i all sin dubbeltydighet: är en kista
på väg att lastas in? Eller har den just lyfts ut ur bilen vid platsen för begravningen? Efter
hand förstår man att det är en avlastning som har ägt rum: vi ser en kista bäras förbi, tätt inpå
kamerans bildfält, och strax därpå följer bilder som visar kyrkogårdsmiljö.
Gravstenen är en symbol för människans död och förgänglighet. Mot slutet av vinjetten
syns i bild såväl en anonym, namnlös gravsten, som en gravsten i vilken namnet på seriens
skapare, Alan Ball, står inristat. I det förstnämnda fallet ska gravstenen rimligen läsas som en
representation av den allmänna tanken på att vi alla en gång ska ligga i jorden, begravda under
en gravsten. I fallet med Alan Ball-inskriptionen rör det sig om en visuellt fungerande lösning
som integrerar namnpresentationen med miljöer och objekt som visas.

Bild 2 från vinjetten, och tillika omslag för DVDutgåvan av säsong 4. Den svarta fågeln, avbildad
i gråblåskala, symboliserar döden; något som
förstärks av övriga bilder från en kyrkogård, och
ackompanjemanget av medeltida klingande musik. Bild från HBO/Warner Home Video.
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En svart fågel, en tydlig symbol för döden, syns i profil i en närbild; strax därpå lyfter den och
flyger ut över en gräsmatta och med blå himmel som bakgrund. Den svarta fågeln/döden är
levande, och genomkorsar världen och livet. Strax därpå ser man i bild hur en figur tecknas,
en linje som löper ner i marken och slutar i en rektangel i vilken orden Six Feet Under skrivs
in. Allt tonar så ut i vitt, medan ett utdraget slutackord klingar av och avrundar vinjettens musikspår, och så börjar avsnittet ifråga.
Vinjetten ledsagas också av musik. Stycket vi som åskådare och åhörare får höra är skrivet
av Thomas Newman, som också tidigare hade arbetat med Alan Ball i samband med filmen
American Beauty (1999). Peter Kaye redogör i artikeln ”I’m dead, wow, cool”, för musikens
roll i Six Feet Under, och pekar på tre olika typer av musikaliska sammanhang i serien: vinjettmusiken, musiken som är skriven direkt för tv-serien och hörs i episoderna, samt den licensierade musiken, det vill säga den musik som är skriven och framförd sedan tidigare, och
som nu används i serien (Kaye, s. 193).
I vinjettens musikaliska arrangemang, melodi och instrumentering (oboe och stråkar) är det
för lyssnaren/åskådaren lätt att associera till medeltida musik, något som även Kaye påpekar
(Kaye, s 197 f). Musiken skapar inte minst i sin instrumentering en känsla av medeltiden, så
som vi vant oss vid att föreställningar om medeltiden gestaltas. I bilderna framträder dels ett
medeltida och arketypiskt symbolspråk som signalerar död (svart fågel, gravstenar, kyrkogård, himmel), dels en modern samtid (modernt bårhus, bil, storstad). Dessa sammanställningar i bild och musik av modernitet och förfluten tid möjliggör tolkningen att döden är tidlös. Den är en kraft och ett fenomen, som framträder i alla tider. Människan kan inte värja sig
mot döden, det spelar ingen roll i vilken tid hon lever, vilka tekniska och materiella innovationer hon har tillgång till. Döden kommer likväl.
Medeltiden är inte vilken epok som helst i dessa sammanhang, inte bara en epok som vinjettens kodspråk laddas med för att signalera det förflutna – i sammanställning med de modernitetens koder jag ovan pekat på. Nej, medeltiden är som bekant också att betrakta som just
dödens era mer än någon annan tid i människans historia.
Tv-serien är vad gäller form och genre en berättelse, en modernt medierad variant av historietraderande, som har sina föregångare i bland annat film, teater och muntligt och skriftligt
litterärt berättande. Vinjetten till en tv-serie är däremot, menar jag, att betrakta inte som en
narrativ struktur i egentlig bemärkelse. Det är inte främst en berättande sekvens, utan närmar
sig snarast poesins verkningsmedel. Vinjetten kan förstås som ett audiovisuellt poem, med
liknelser, symboler och metaforiska gestaltningar av hela seriens huvudidé och centrala teman. Framförallt är det bilderna som gestaltar, med musiken som understöd. De verbala meddelanden som återfinns deltar inte i meningsproduktionen, utan fungerar endast informativt
(titel, namn, etc.) för tv-tittaren. Vinjetten i Six Feet Under gestaltar tydligt vad serien och
varje enskilt avsnitt handlar om: döden, och hanteringen av denna utifrån en begravningsbyrås
perspektiv. Jag kan svårligen tänka mig att en person som inte har sett serien, men får se vinjetten, skulle kunna tänka i andra banor. Vinjetten är på den punkten tydlig, även om den kan
sägas vara öppen för tolkning i en mängd andra avseenden.

Estetiseringen av döden
De nedslag jag här gjort i det föregående är exempel som visar på hur döden framträder i Six
Feet Under. Döden gestaltas på en rad olika sätt: som processer (exempelvis sjukdomstillstånd), dödsögonblick (någon dör i en olycka), restaureringen av de döda kropparna, och begravningsprocedurerna. Dessutom kommer den till uttryck i form av samtal om den, tankar på
den och minnen av den. Det rör sig om såväl den generella döden som oundvikligt naturfenomen, som de specifika personer som gått bort och blir begravda och ihågkomna.
Vad som sker i Six Feet Under kan förstås som en estetiseringsprocess. I fiktionens verklighet hanterar karaktärerna döden genom att estetisera den. Den engelske kultursociologen
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Mike Featherstone resonerar om olika former av estetisering av människans vardagsliv, så
som det framträder i modernismens och postmodernismens konst- och kulturyttringar
(Featherstone, s. 44-52). Featherstone menar att denna estetisering bland annat inbegriper
”projektet att omvandla livet till ett konstverk” (Featherstone, s. 45). Förvisso tänker
Featherstone främst på konstnärernas projekt, men man kan också föreställa sig möjligheten
för alla människor att betrakta och formulera sina och andras liv som konstverk och berättelser. I Six Feet Under förhåller sig karaktärerna till döden, som en del av livet, på detta sätt,
vilket jag velat lyfta fram i de exempel jag ovan dröjt vid. Restaureringen (och sminkningen)
av de döda kropparna, att fotografera de döda, att relatera döden till litteraturen (Spoon River
Anthology), reklamfilmer för begravningsbranschens olika produkter – allt detta är att betrakta
som estetiseringar av döden och det som hör den till.
Det är nu inte bara i berättelsens handlingsplan som döden tar form, utan också i själva tvserien som produkt, som den berättelse den är. ”Estetiseringen av vardagslivet”, syftar också
enligt Featherstone ”till det snabba flödet av tecken och bilder, som genomsyrar stommen i
det samtida samhällets vardagsliv” (Featherstone, s. 46). Med andra ord kan Six Feet Under
läsas som en konstfärdig berättelse om döden, och därmed ses som en estetisering av synen på
och hanteringen av döden i vårt moderna samhälle. 3

Natur och kultur och döden
Estetiseringen av döden som jag pekar på i Six Feet Under kan också betraktas utifrån ett vidare perspektiv: relationen mellan natur och kultur. Jag har i det föreliggande opererat med ett
estetiskt kulturbegrepp, och inte i någon nämnvärd utsträckning med antropologiska eller liknande kulturbegrepp (se Nilsson 2005, s. 328f, 355 och Storey, s. 1-2). Och i det här sammanhanget förstår jag döden som ett naturfenomen, jag vill rentav påstå att död och förgänglighet är det mest fundamentala av alla naturfenomen. Hur vi än diskuterar, undersöker och
skildrar levande organismers död eller alltings förgänglighetsprocesser, så kommer dessa
oundvikligen att fortsätta drabba oss. 4
I min läsning av Six Feet Under har jag i första hand fokuserat en biologiskt fattad natur,
den mänskliga kroppens förfallsprocess (och i viss mån naturen/miljön). Det går emellertid att
relatera seriens komplex av berättelser om samtiden till en rad andra innebörder i naturbegreppet. Martin Kylhammar redogör i sin doktorsavhandling om Heidenstam och Strindberg –
och deras syn på teknik och natur – för de olika naturtillstånd som Arthur O Lovejoy och George Boas urskiljer som de viktigaste innebörderna i begreppet natur (Kylhammar, s. 14-15):
•
•
•
•
•
•

Det tekniska naturtillståndet
Det ekonomiska
Det sexuella
Det dietiska
Det juridiska
Det etiska

Jag ska här inte närmare redogöra för innehållet i alla de sex olika naturtillstånden som Lovejoy och Boas (och Kylhammar) presenterar, men vill kort bara påpeka att det i samtliga fall
handlar om hur människan i civilisationers utveckling har kommit att röra sig bort från naturtillstånden. I mänsklighetens gryning fanns inget privat ägande att tala om – det ekonomiska
naturtillståndet har vi lämnat bakom oss, för måhända mer bekymmersamma lösningar. Och
föreställningar om det sexuella naturtillståndet består i att samhällen genom historien har
lämnat den naturliga sexualiteten (i princip ett totalt bejakande av det sexuella begäret), och
istället försökt att reglera människans sexualitet, till förmån för bland annat familjebildning i
olika former.
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Dessa två exempel syns tydligt problematiserade i Six Feet Under, även i de exempel jag
diskuterat i det föregående. Serien gestaltar ett samhälle som kommit väldigt långt bort från
det ekonomiska naturtillståndet; snart sagt allt går att köpa i vår tid, och serien kan ses som en
kritik av denna utveckling – och som en fråga inför densamma: hur ska vi människor hantera
detta ekonomiska icke-naturliga tillstånd? Även döden och människans döda kropp har i detta
samhälle blivit en handelsvara. Serien tycks vidare plädera för ett nytt sexuellt naturtillstånd,
med viss modifikation: vår tids sexuella norm bör vara en norm som inkluderar fler sexuella
identiteter än den heterosexuellt etablerade och dominerande linjen i vår tid.
Men som sagt, jag har inte i första hand analyserat Six Feet Under som en skildring av naturtillstånd, utan ser i serien människans död som den tydligaste exponenten för natur – en
natur som tydligt estetiseras på olika sätt.
Filosofen Georg Henrik von Wright beskriver människans syn på naturen som helt fundamental för civilisationers och kulturers utveckling genom historien. Han jämför bland annat
antiken och medeltiden vad gäller filosofernas uppfattningar om människans relation till naturen; under antiken sågs naturen som ett ideal att eftersträva och efterlikna, medan medeltidens
och kristendomens tänkare delade upp verkligheten i naturligt och övernaturligt (von Wright,
s. 74). Skillnaden kan också förstås som en skillnad mellan att å ena sidan se upp till naturen,
och a andra sidan att se bort från den, eller vilja bemästra den (von Wright, s. 75). I Six Feet
Under förhåller sig karaktärerna till naturen i form av döden i linje med denna sistnämnda
strävan. Att estetisera döden är att försöka göra den till något annat än vad den som naturfenomen verkligen är. Estetiseringen av döden blir på så sätt ett försök att bemästra naturen, så
som von Wright beskriver medeltidens – och i mångt och mycket även senare epokers – natursyn.

Noter
1

Intermediala studier är numera beteckningen på det växande forskningsfält där konstarternas och
medieformernas interrelationer står i centrum för analys och tolkning. Intermediala studier är studiet av
intermedialitet, alltså de fenomen som kan sägas vara intermediala till sin natur. Tidigare var beteckningen
Interart studies/interartiella studier den som gällde, men efterhand som alla former av kommunikation,
också icke-konstnärlig sådan, har kommit att hamna i fokus har den vidare termen intermedialitet etablerats.
Hur samverkar ord, bild och toner i betydelseskapande processer, det är frågan som främst står i centrum i
dessa sammanhang. Som exempel på intermediala fenomen kan nämnas serietidningens ord-bild-relationer
och operans ord-musik-scenkonst-relationer.
Ulla-Britta Lagerroth beskriver intermedialitet som ”historisk och nutida gränsöverskridande trafik
mellan konstarter och medier”. (Lagerroth, 2001, s. 26) Det är i mina ögon en precis beskrivning av vad
intermedialitet handlar om, men man kan föra det hela vidare, och försöka bena ut vilka olika typer av
”trafik” mellan konstarterna och medierna som är möjliga att tänka sig. Andra tydliga översikter av
forskningsfältet och dess utveckling ger bland andra Claus Clüver i ”Intermediality and interart studies”, i
volymen Changing Borders. Contemporary Positions in Intermediality från 2007. (Clüver, s. 19-38), samt
Hans Lund, i sin ”Medier i samspel” (Lund, s. 7-23).
Hans Lund presenterar med stöd i K Vargas typologi över intermediala fenomen följande indelning:
kombinationer, integrationer och transformationer (Lund, 2002, s. 19-22). Med kombinationer avses
relationer mellan två samtidigt närvarande mediala uttryck, till exempel ord och musik i ett stycke
vokalmusik, eller ord och bild i en serietidning. Kombinationer i detta sammanhang är antingen av
karaktären interreferens (titel och tavla refererar till varandra från skilda positioner) eller samexistens (ord
och bild möts inom samma fält, på samma yta). När exempelvis ord och bild är så tätt sammanvävda att det
inte går att sära på dem utan att verket som helhet faller samman, då rör det sig om en integration. En dikt
av typen konkret poesi är ofta av denna typ: både det verbalt semantiska och det visuella framträdandet på
boksidan och/eller ordens auditiva, ljudande kvaliteter utgör en helhet. När något som uttryckts i en
medieform flyttas över till en annan medieform kan man tala om en transformation. När en dikt utgör
utgångspunkten för en fotograf eller en målare, transformeras det verbalt semantiska meddelandet till ett
visuellt ikoniskt meddelande. En likartad transformation sker när en roman filmatiseras.
Värt att notera är, vilket också Lund gör i sin text, att det här rör sig om en heuristisk tankemodell, och
inte en uppställning med fixerade gränser. Dessutom bör man tillägga: ett konstverk eller ett
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2

3

4

kommunicerande meddelande kan på en och samma gång visa sig höra hemma i flera av kategorierna.
Således är exempelvis en filmatisering av en roman inte bara en transformation, utan också en audiovisuell
text i vilken intermediala integrationer och olika kombinationer framträder. Det är i fallet med Six Feet
Under främst en fråga om kategorierna kombinationer och integrationer. Naturligtvis kan alla filmer och
TV-serier betraktas som tranformationer, från skrivet manus till audiovisuell slutprodukt, men den aspekten
lämnar jag i detta sammanhang därhän.
Detta är en tradition och en typ av ritual som är vanligare i USA än i Sverige, även om det förekommer
också här, se till exempel Urban Nilmanders artikel i Sydsvenskan 21.8.2009, ”Återställer döda utan att
försköna”. Teologen Anna Davidson Bremborg har också diskuterat just det här förfarandet, och ser det inte
minst som ett led i den kroppsfixering som vidhäftar västerländsk kultur i modern tid, se Anna Davidson
Bremborg, ”Den döda kroppen i ljuset av Six Feet Under” i RIT 2003:5, på http://www.teol.lu.se/rit/5.html
(090914).
Man kan såklart konstatera att estetiseringen av döden flitigt har kommit till uttryck genom hela
kulturhistorien. Jämför till exempel med Gunnar Brobergs exposé över hur bildkonstnärer genom seklerna
har gestaltat Döden, inte sällan personifierad som liemannen och/eller skelettfigurer. Se Gunnar Broberg,
”Konsten att dö” i Til at stwdera läkedom. Tio studier i svensk medicinhistoria, Gunnar Broberg (red.),
Lund 2009, s. 79-85.
Jämför med hur Terry Eagleton kritiserar såväl cultural studies som postmodern konstruktivism för att
kulturalisera allting. Det finns, menar Eagleton, saker som är naturfenomen, och inte kulturella
konstruktioner, däribland döden. Se Eagleton, En essä om kultur, s. 107-115 (The Idea of Culture 2000),
Göteborg (2001) 2:a uppl. 2004. Sv. övers. Svenja Hums.
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När skogen inte känns igen
Existentiella följder av förändrad
skogsmarksanvändning
Håkan Berglund-Lake
Institutionen för humaniora, Mittuniversitetet
hakan.berglund-lake@miun.se
Idag finns en stor politisk enighet om att samhället måste ställa om sin energianvändning till förnybar energi. I ett land som Sverige med vidsträckta skogar
kommer detta sannolikt att leda till en ökad produktion av biomassa och vindkraft.
Viktiga samhälleliga intressen med avseende på allas vår framtid kommer därför
att ha något slags centrum i skogrika och avlägsna trakter av landet. Glesbygden
kommer alltså att utgöra exploateringsytor för att lösa en av framtidens stora ödesfråga, men inte i första hand för människor boende här utan för andra, boende på
andra platser och verksamma i andra sammanhang. En intressant fråga att ställa är
hur glesbygdsborna själva upplever denna förändring av skogsmarksanvändningen, som samtidigt innebär en fysisk förändring av deras livsmiljö. Utifrån ett
fenomenologiskt perspektiv diskuterar artikeln de existentiella villkoren under
vilka människor i mellannorrlands inland förhåller sig till och hanterar radikala
fysiska förändringar i sin livsvärld orsakade av nya skötselmetoder i skogsbruket
och anläggandet av vindparker.
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När skogen inte känns igen: Existentiella följder av förändrad
skogsmarksanvändning
Skogsbruket måste i dagsläget anpassa sig till en tilltagande efterfrågan, inte enbart på råvara
till skogsindustrin, utan också på biomassa till värmekraftverk och till framställningen av biobränslen. För att möta denna efterfrågan måste skogen växa snabbare, avfall tas tillvara och
avverkningarna ske snabbare och göras mer omfattande. Stöd för denna strategi finns i svensk
energipolitik. Idag råder en stor politisk enighet om att samhället måste ställa om sin energianvändning till förnybar energi. När det gäller produktionen av biomassa, liksom produktionen av vindkraft, finns potentialerna i de svenska skogarna, i synnerhet i Norrland. Viktiga
samhälleliga intressen med avseende på allas vår framtid kommer därför att ha något slags
centrum i skogrika och samtidigt glest befolkade delar av landet. Även om avstånden mellan
hus och gårdar är stora i dessa trakter, så bor de facto människor här, och som kommer att se
sin livsmiljö förändras som en effekt av att skogsmarken utnyttjas på nya sätt.
Ofta sker förändringarna plötsligt och utan förvarning. De är grundade på beslut tagna i
styrelserum hos stora skogsbolag, långt borta och i sammanhang skilda från det liv som levs
på platsen för exploateringen. För lokalbefolkningen upplevs besluten därför ofta främmande,
diffusa och abstrakta, men konsekvenserna av besluten blir ändå kännbara och måste konkret
hanteras på plats, dvs. i den miljö där de fast boende lever sina liv. Hur går detta till? Hur
upplever och hanterar människor bosatta i mellannorrlands skogstrakter fysiska förändringar i
sin livsmiljö orsakade av det moderna storskaliga skogsbruket? Dessa frågor är utgångspunkten för ett forskningsprojekt som jag planerar att genomföra i två byar i mellannorrlands inland, i ett område där skogsbolaget SCA bedriver ett intensivt skogsbruk som ger upphov till
stora områden med kalhyggen, snabbväxande skog och omfattande uttag av GROT (grenar
och toppar). Men det som främst motiverar valet av undersökningsområde är att bolaget planerar bygga 240 vindkraftverk här med byggstart hösten 2009. Detta byggprojekt förväntas ge
stora sår i skogsmarken och bryta blickfånget från de hus och gårdar där människor bor och
kallar sina hem.
Eftersom fältarbetet ännu inte har startat finns därför heller ingen empiri att utgå ifrån.
Empiriskt bygger resonemanget i föreliggande artikel på tidigare etnologisk och historisk
forskning om livsformer i mellannorrlands inland, men framförallt bygger det på egna erfarenheter av återkommande vistelser och samtal med människor bosatta i dessa skogsbygder.
Påståenden som görs i texten ska därför ses som hypotetiska. Syftet är att visa på möjliga frågor, perspektiv, angreppssätt och tolkningar inför den kommande undersökningen.
Det är människors levda och omedelbara relation till skogen, eller snarare till skogsmarken, i sina dagliga göranden, som är artikelns utgångspunkt eller horisont. Diskussionen har
sin ontologiska grund i existentiell fenomenologi där människan ses som en oreducerad del av
den värld hon lever i. Synsättet är att vi befinner oss i ett relationellt samspel med vår omgivning, som både innefattar andra människor och ting, och som vi inte vid något tillfälle kan
leva utanför. Vanligen tar vi omgivningarna för givna. När det gäller den fysiska miljön omkring oss, förutsätter vi att den uppvisar fasthet och kontinuitet från den ena dagen till den
andra och att den inte förändras mer än vad som följer av årstidernas växlingar. Men hur reagerar människor om deras fysiska miljö förändras plötsligt och utanför deras kontroll och
vilja? Sådana situationer begränsar, till och med hindrar, invanda handlingsmönster, men,
som är viktigt att lyfta fram, också öppnar för nya möjligheter. Min ambition är att inte enbart
fokusera på de begränsningar som radikala förändringar av den fysiska miljön innebär, utan
också peka på de potentialer som enligt ett existentiellt fenomenologiskt betraktelsesätt alltid
varje situation, varje miljö, samtidigt innehåller.
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Enklaver i skogen
Innan skogen under 1800-talets senare del började utnyttjas som råvara för industriell produktion av sågade varor, var mellannorrlands skogstrakter obetydligt befolkade eller saknade
helt fasta bosättningar. Det var skogsindustrins omättliga behov av arbetskraft under sin etablerings- och expansionsfas som gjorde det möjligt för människor att bosätta sig ”på skogen”.
Skogstrakterna var i princip väglöst land, vilket bland annat påverkade arbetskraftsrekryteringen negativt. Stora skaror av arbetare var svårflyttade; det tog lång tid och var för
omständligt. Skogsbolagen försökte därför att få vana skogsarbetare att bosätta sig i områden
nära drivningar och flottleder. Som en funktion av denna företagsstrategi ökade skogstrakternas befolkning med flera hundra procent under årtiondena runt sekelskiftet 1900 (Rolén
1979). Trots att inflyttningen avtog de närmaste årtiondena därefter, kunde befolkningstillväxten ändå fortgå fram till mellankrigstiden på grund av höga födelsetal. Därefter har befolkningen i mellannorrlands skogsbygder stadigt minskat. Huvudorsaken är skogsindustrins
minskade behov av arbetskraft till följd av införandet av ny teknik och nya metoder i skogsbruket. Det som tidigare varit så självklart, att arbete alltid fanns att få “i skogen”, var inte
självklart längre. Särskilt under 1960-talet och därefter har mellannorrlands skogsbygder
drabbats av stagnation och tillbakagång.
När man åker igenom dessa skogsområden idag kan man därför förundras över att det fortfarande bor folk här. Visserligen är det långt mellan husen. Flera av dessa ligger öde, lämnade
att förfalla. Andra är mer eller mindre underhållna och man kan ana att de används som fritidsbostad. Men det finns också hus där det inte råder någon tvekan om att människor bor
permanent. Husen är målade och underhållna, gräset klippt och veden tornar upp sig utanför
uthusen i prydliga travar.
Med några få undantag är husen byggda under den period när arbetskraftsbehovet i skogsbruket fortfarande var stort, dvs. under förra seklets första hälft. Dessa uppfördes av människor som mer eller mindre var beroende av lönearbete ”i skogen” för att klara sin och sin familjs försörjning. Ofta valdes tomter i skyddade lägen, på vissa ställen djupt omsluten av skogen, på andra mer öppet belägna med utsikt över någon sjö eller dalgång. Det gemensamma
för denna bebyggelse var att den ursprungligen uppfördes som småbruk, med funktionen att
komplettera inkomsten från lönearbetet; man brukade en bit mark, hade kor, gris, får, höns
och andra husdjur, i bästa fall också en häst (se t ex Felton & Norberg 2007; Strandqvist &
Strandqvist 2004). Utan dessa småbruk var det omöjligt att försörja sig ”på skogen”. Skogsbolagen erbjöd nämligen aldrig sina arbetare helårsarbete eller fast anställning (Hjelm
1991:28). En bosättning i skogen med många tillfälliga och osäkra jobb fordrade alltså att
hushållen kombinerade småskaligt jordbruk med säsongsarbete som skogsarbetare (Rolén
1979:72-73). Till denna livsform hörde också att utnyttja skogen som resurs. Skogen låg nära
och skogsmarken var en resurs tillgänglig att utnyttja för bete, bärplockning, vedtäkt, fodertäkt, fiske och jakt. I skogen hämtade man också ämnen för redskapstillverkning och virke till
byggnationer.
När förutsättningarna för jordbruket och skogsindustrin förändrades efter andra världskrigets slut med krav på rationell produktion och stordrift, blev det svårt att driva de småskaliga
kombinationsjordbruken vidare. Jordmånen var för mager och åkerarealen för liten. Samtidigt
förändrades skogsbolagens arbetskraftsbehov. Med införandet av stora skördare i skogsbruket
och övergången till biltransporter för både råvara och arbetskraft, behövdes inte längre att en
kader av arbetare var boende på plats, och inte heller i den omfattning som tidigare.
Varför bor då människor kvar, trots att arbetstillfällen i princip saknas i området? Är de
oförmögna att ta sig vidare? Har de inte förstått vad samtiden kräver? Jag tror inte det. Människor biter sig fast, inte av tvång utan av egna val. Det har alltid funnits möjligheter att flytta
till andra platser där jobb har funnits, en valmöjlighet som också många har tagit, för att inte
säga de flesta som är födda här (Hansen 1998). Men som sagt, många bor kvar och gör något
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av de möjligheter som ändå finns tillgängliga. Man livnär sig på de jobb som erbjuds, långpendlar, kombinerar olika jobb och olika bidragsformer, arbetsbyten och självhushållning
(Frykman & Hansen 2008:195-221). Det är en överlevnadsstrategi och samtidigt ett försvar
för en specifik livsform som går ut på flexibilitet och uppfinningsrikedom utifrån de resurser
som finns till hands, ett försörjningsmönster som alltid varit förhärskande i skogsbygderna
(Johansson 2002; Löfgren 1992). Hit hör att nyttja skogen för att minska utgifterna; man jagar, plockar bär, hämtar ved, fiskar. Som jag ska återkomma till längre fram är denna aktivitet
förlagd till specifika tillfällen eller perioder under året. Den är alltså sporadisk och sällan
förekommande. Detta kan tyckas paradoxalt. Undantaget de som har sin utkomst direkt av
skogen, t ex som maskinförare, plantsättare eller skogsarbetare, så vistas människor boende i
skogsbygderna sällan i skogen; man strosar vanligen inte omkring där, vandrar eller promenerar i den, som rekreation, tidsfördriv eller nöje. Istället ser vi att skogsbygdens människor har
ett instrumentellt eller pragmatiskt förhållande till skogen (jfr Frykman & Hansen
2008:213-216); man går ut i den när man har något ärende dit. Skogen finns på avstånd att
användas när man behöver den. Ändå lever människor bokstavligen mitt i den; den omsluter
dem. Den utgör själva höljet om den värld som de ser som sin.
Skogen i blickfånget
All bebyggelse i skogsbygden är omgiven av skog. Skogen finns ”inpå knuten”, men för
många också möjlig att betrakta ”så långt ögat når”. Många hus är placerade högt i terrängen,
med utsikt mot en dalgång eller sjö. Ofta når blicken långt. Man ser en skogsbeklädd ås i fjärran, och kanske ytterligare en eller flera. Kerstin Ekman minns vyn från köket i sin bostad i en
by i Ångermanland, där hon bodde en tid:
Från fönstret i vårt hus såg man skogskransarna i varv efter varv mot horisonten. Den första kransen var mörkt grön, i vissa dagrar såg den svart ut. Sedan följde den mörkblå
kransen och den var dovt blå som ett duvbröst. Så kom den milt disblå skogsranden och
sist den fjärrangrå […] (2007:398).

Landskapet upplevdes från köksfönstret, från en bestämd utkikspunkt och på avstånd. Fenomenologiskt är landskapet, som geografen Edward Relph beskrivit det, obestämt, ingenting
man kan omfamna, varken röra eller gå omkring i (1985), inte heller gå in i och ut ur (jfr Löfgren 1997). När vi rör oss, så rör sig också landskapet. Det finns alltid där, i blickfånget men
utom räckhåll.
Oavsett om skogen finns långt därborta eller nära så att man nästan kan ta på den, så varseblivs den i det vardagliga livet främst genom synen; den är visuellt förmedlad och med betraktaren i centrum. Relationen till skogslandskapet är levd och aldrig skild från betraktarens
kroppsliga vara. Som en levd relation utgående från betraktarens kroppsliga närvaro kan landskapet aldrig utgöra något i sig. Eller som filosofen Maurice Merleau-Ponty uttrycker det:
”Jag ser det inte enligt dess yttre hölje - jag lever det inifrån, jag är inlemmad däri. När allt
kommer omkring finns världen runt omkring mig och inte framför mig” (2004:303).
Detta innebär ett kontinuerligt och visuellt engagemang med omgivningarna dag efter dag,
och efter årstidernas och vädrets växlingar. ”We know landscapes”, skriver Relph, ”because
they reveal the state of the weather and the passage of the seasons, because they harbor the
places of our memories, because they are the visible matrix of where we live” (1985:24). Men
också mer än så. Antropologen Michael Jackson menar att, “it becomes the primary source of
the images and tropes whereby we identify and think about ourselves” (2005: 17).
I likhet med Michael Jackson, tror jag att vi utvecklar en djup identifikation med de landskap som omsluter oss. När vi tänker på den värld som vi kallar vår egen, tänker många av
oss, inte i första hand på familj och släkt, utan på fysiska element som vi lärt känna under lång
tid och byggt upp en förtrogenhet till. Vi upplever dem som en oupplöslig del av våra person412

liga liv (Jackson 2007:139): träddungen ner mot sjön, tallbeståndet bakom uthuset, skogsklädda åsar i fjärran. Det som drabbar dem drabbar mig.
Av detta följer att betraktandet inte är skild från den dagliga verksamheten, utan ingår i
den. Landskapet finns som en självklar ram kring det dagliga livets alla göromål (Ekman
2002). Antropologen Tim Ingold understryker detta på ett ställe där han skriver att, ”we perceive the world as, and because, we act in it” (Ingold 1992:45). Vi lär känna landskapet omkring oss genom att vi kontinuerligt varseblir det samtidigt som vi tar itu med saker och ting i
våra dagliga göranden.
Som vi tidigare sett gör man också något med och i skogen; man utnyttjar den med syfte
att vidga ramarna för försörjningen. Men skogens resurser är potentiella (Ekman 2002); de är
bundna och lagrade i skogsmarken, liksom i väntan. De måste först upptäckas, lösgöras,
samlas in och bäras hem, för att kunna hävdas som ”mitt” och bli möjliga att konsumera (jfr
Johansson 1997:89). Hela denna process är konkret och påtaglig. Man ser och upplever bokstavligen vad man äter; man äter av skogen, av vad skogsmarken ger, dricker den, värmer sig
från den (jfr Okely 2001).
Utnyttjandet av skogsmarken
Att leva i skogsbygd är att befinna sig utanför och på långt avstånd ifrån befolkningstäta områden. Detta innebär också att avståndet till arbetsmarknaden blir stort. I skogsbygderna är
arbetstillfällena få, anställningarna osäkra och kortvariga, och lönenivåerna ofta relativt låga.
Följden av detta faktum blir att leva med små och osäkra marginaler, där det är självklart att
utnyttja de resurser som finns inom räckhåll i närmiljön, i de vidsträckta skogsmarker som
man i dessa trakter är fullständigt omsluten av.
Den tradition av urminnes hävd, som också är lagstadgad, ger alla rätten att inom vissa ramar nyttja skogen oberoende av om man är skogsägare eller inte. Men skogen är stor; den
breder ut sig kvadratmil efter kvadratmil från den plats där man har sin bostad. Detta gör skogen svårfångad och oöverblickbar som helhet betraktad. Skogen är så mångskiftande att den
tänks på i pluralis. “Varje skog är skogar”, skriver Kerstin Ekman (2007:510), avgränsade
områden, lokaler med en specifik flora och fauna. Av erfarenhet vet man vilka av dessa som
är tjänliga eller otjänliga som resurs för hushållet. De tjänliga väljs ut och får en särskild status som avgränsade ”ställen” i en annars anonym, diffus och intetsägande skog. Dessa brukar
benämnas efter vad de har att erbjuda; de kallas blåbärsställen, hjortronmyrar, hallonhyggen,
fiskevatten, tjäderskogar (jfr Löfgren 1992:219). Det är platser som utnyttjas återkommande
men koncentrerat till specifika tidsperioder under året: pimpelfiske på vårvintern, hjortron och
blåbärsplockning i augusti, lingonplockning i september, älgjakt på hösten.
Detta utnyttjande av skogsmarken skapar en relation till skogen, som till skillnad från betraktandet på avstånd, är taktil, och uppstår genom att människor ger sig ut i den i bestämda
syften, och kroppsligen gör något i den och med den. Med ett språkbruk lånat från psykologen
James Gibson, skulle vi kunna säga att man går ut i skogen och varseblir vad skogen har att
erbjuda, vad den tillhandahåller och innehåller, och sedan gör något med denna insikt
(1979:127).
Man gör anspråk på objekt som finns i skogen inte på själva skogen eller skogsmarken.
Ändå sker det något grundläggande existentiellt i relationen mellan den som utför handlingen
och marken när man gör något med och på den, t ex plockar bär eller jagar älg. Ur ett existentiellt perspektiv innebär det kroppsliga engagemanget på platser i skogen, på väg dit och därifrån, att banden med dessa ”ställen” blir starka och levande. Det skapar en känsla av samhörighet och tillhörighet med platsen, att man upplever den som något eget, något som upplevs
tillhöra mig, något att hålla för sig själv, nästan som något intimt och privat, där ett intrång av
andra skulle kännas som om man drabbades personligen. Detsamma gäller också om platsen
skulle förstöras, göras oanvändbar, av krafter utifrån. Man skulle ta förlusten personligt.
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När den skogsmark som vi upplever bekant och familjär, som vi ser som något eget och
som en del av oss radikalt förändras, bryts samtidigt relationen till den som levd och vital.
Denna känsla av separation gör att ”våra ställen” i skogen kommer att upplevas som främmande, som ting i sig, skilda från oss och utanför vår kontroll. Men hållningen till den främmande miljön som plötsligt visar sig är samtidigt ambivalent och tudelad. Man ställs i en situation med både nya begränsningar och nya möjligheter; den innehåller potentialen att både
vidga livsutrymmet som att förminska det (Jackson 2005:111-141). Det handlar här om att
manövrera mellan det som agerar mot oss, bortom vår kontroll och styrning, och vår förmåga
att göra något med det, att få något nytt att hända.
Bortom förmågan att påverka
Relationen till skogen är som relationen till andra ting och till andra människor, inte statisk. I
själva verket är den ständigt under risk, ostabil och kontinuerligt hotad av krafter och skeenden vi inte kan påverka, och kanske inte heller förstår. De upplevs komma utifrån, ha sitt ursprung någon annanstans, långt borta från oss. Hit hör väder, olyckor och farsoter. Stormar
kan plötsligt ödelägga stora skogsområden, regnperioder och frostnätter förstöra bärsäsongen,
sjukdomar och ökad rovdjursstam reducera viltbeståndet. De av oss som upplevde det radioaktiva nedfallet efter härdsmältan i Tjernobyl och dess efterföljder, vet hur snabbt och oförutsett en katastrof kan inträffa med ödesdigra konsekvenser lång tid framöver. I detta fall var
nedfallet som störst över mellannorrlands skogstrakter och människor här är fortfarande upptagna med att hantera effekterna efter katastrofen. Höga halter av radioaktiva ämnen finns
fortfarande lagrade i marken, vilket gör att kött och bär på många ställen är otjänliga som
föda.
Till krafter och skeenden som ligger bortom vår förmåga att påverka hör också politiska
beslut och beslut tagna i bolagens styrelserum. Skogsbolagens beslut angående hur skogsbruket ska bedrivas är beslut som påverkar skogsbygdens människor i deras dagliga liv, men som
de inte har något inflytande över.
Ser vi till förändringar av den fysiska miljön som skogsbruket under de senaste femtio
åren, särskilt under1960- och 70-talen, givit upphov till, är de dramatiska och omtumlande för
alla som upplevt dem på nära håll. Det är främst genom det s k trakthyggesbruket – kalhuggning och sedan plantering i stor skala - som ändrat och ändrar karaktär och utseende på skogen. Och det kan gå fort. Utan förvarning ser människor ”sin” skog förvandlad till kalhygge.
Stora skördare har en kapacitet att ta ner, barka och kvista ett träd på några minuter. En man
och en skördare kan numera fälla sexhundra träd per skift, eller ungefär vad tio arbetare manuellt klarade tillsammans under 1950-talets början (Hjelm 1991). Kvadratkilometer efter
kvadratkilometer förvandlas skogsmarken till ytor av bråte, ris och friliggande stenar och med
grova och djupa spår i marken efter skogsmaskinerna. Denna framfart ödelägger samtidigt
bärskogen. Visserligen rörs sällan myrarna. Hjortronen kan därför fortsätta att växa, men de
välkända stigarna dit finns inte längre eller är svåra att finna. Ofta är de borta för alltid. Likaså
försvinner skogsfågeln. Stora trakthuggningar tvingar tjäder och orre därifrån; de kan inte
leva utan tall, gran och blåbärsris.
Det finns mycket sorg på de stora hyggena, konstaterar Kerstin Ekman (2007:11). Jag tror
att alla drabbas av sorg när platser som man vistats ofta på, ofta återkommer till, ofta gör något i och med blir oigenkännliga och oanvändbara. Platsen blir främmande; man kastas ut,
skiljs av.
Trots detta är det sällan som man hör de drabbade, de bofasta, klaga, åtminstone inte öppet.
Radikala förändringar av skogsmarken är händelser som hör till den miljö där människor i
skogsbygden valt att leva i. Det kan göra ont men man accepterar det som sker för att kunna
bo kvar. De som brukar reagera mer öppet är de som inte bor här, men som har sina rötter här,
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de som ser konkreta fästpunkter för sina barndomsminnen förstöras eller ser sommarstugeidyllen ödeläggas.
De bofastas strategi av tyst accepterande underlättas av att det dagliga livet inte är orienterat mot skogen utan mot ”gården”, den plats där människor bor och som mer än någon annan
plats är föremål för deras omsorger. Det är den plats som de kan förlita sig på och styra över. I
en jämförelse härmed är relationen till skogen, som vi sett, mer löslig och sporadisk. Egentligen har man inte särskild god kännedom om skogen eller personliga band till den som helhet
betraktad; den är alldeles för vidsträckt och diffus för att kunna omfamnas. Som beskrivits
ovan är man bekant med mer eller mindre avgränsade områden, som man periodvis utnyttjar
för bestämda ändamål, liksom att man känner vägen dit och därifrån, vilket innefattar landmärken att orientera efter. Inte annars. Människor pratar om det som finns däremellan och vid
sidan av, som ”bara skog”, som något neutralt och oviktigt, som man inte bryr sig särskilt
mycket om, som sällan uppmärksammas, som aldrig uppfordrar till handling; det är miljöer
som ses som meningslösa och oanvändbara (jfr Ingold 1992).
Nya möjligheter
Man skulle kunna tänka sig att människor stannar hemma, tappar lusten att gå ut, när deras
platser som de värdesatt så mycket blivit oigenkännliga och oanvändbara. Men det verkar som
om denna känsla av främlingskap ändå är tillfällig, parantetisk, snart övergående. Människor
tycks alltid och omgående ha förmågan att ta nya tag, att börja om på nytt (Jackson
2005:109).
Förändringar av miljön innebär ju samtidigt att en ny situation uppstår, som visserligen innebär förluster och begränsningar, men som också öppnar upp för nya möjligheter. Etnologen
Mia-Marie Hammarlin har i sin studie av människors erfarenhet av långtidssjukskrivning,
betonat vikten av att inte enbart fokusera på en händelses negativa konsekvenser för de människor som drabbas, utan också försöka att se dess positiva potential, vilka möjligheter som
samtidigt öppnas (2008). Varje ny situation innehåller ju alltid potentialen till något nytt, oanade möjligheter som annars inte skulle ha yppat sig.
Genom att skogsmarken till ytan är omfattande, finns det alltid andra områden att söka sig
till om de invanda blivit oanvändbara, områden som till och med kan visa sig vara bättre än de
tidigare. De blir nya utrymmen och sammanhang att fylla med mening och ingå i. Hyggen
som brett ut sig som kala ytor blir snart frodiga av lövsly och örter, och av hallonbuskar som
spritt sig här och var. Detta garanterar inte enbart några goda år av hallonskörd, utan skapar
också rikt bete för älg och råddjur. Dessutom innebär stora hyggen att sikten blir god, vilket
gynnar jakten. Nya hyggen främjar också ett utnyttjande av skogsmark på områden som ännu
inte avverkats. Trakthyggesbruk är inte möjligt utan att samtidigt dra fram vägar till hyggena
för att klara virkestransporten därifrån. Detta innebär att det blir möjligt för lokalbefolkningen
att ta sig ut till nya områden med bil, till områden där de flesta aldrig har satt sin fot tidigare.
Nya jaktmarker, nya bärställen och nya fiskevatten blir plötsligt tillgängliga och möjliga att
utnyttja. Dessa möjligheter tar många genast till sig, men jag vill betona, inte på grund av
utifrån kommande tvång, utan genom egna val och egna initiativ. Ett viktigt syfte med mitt
planerade forskningsprojekt är att inte falla in i beskrivningar av människor som offer när
deras miljöer ofrivilligt förändras av krafter utifrån, utan istället visa att de aktivt gör något åt
sin situation, att de agerar för att återta en känsla av att de själva styr och väljer i sina liv av
egen kraft, att de har sina liv i egna händer oberoende av andra.
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Berömda artisters dilemman
Eva Blomberg
Mälardalens högskola
eva.blomberg@mdh.se
Min artikel handlar dels om hur berömda svenska artister framställs i pressen, dels
om hur artister beskriver sig själva i sina självbiografier. Jag behandlar hur de beskrivs utifrån arbete, utbildning och berömmelse under den första hälften av 1900talet, samt de dilemman som uppstod genom karriären och medieexponeringen.
Karriären vävdes in i en medial agenda. Förutsättningarna för att bli en framgångsrik artist var att bli upptäckt och utvald, men också att kunna gripa tillfället i
flykten, skaffa sig mentorer och kunna umgås med medier. Genom hela karriären
uppstod olika sorters dilemman, vilket artisterna förmedlade i sina självbiografier,
som handlade om relationer till arbete, medier, privatliv samt näringsliv. Slutligen
väcker jag frågan om dessa berömda artister var början till formerandet av en ny
celebritetselit.
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Varje dag kan vi beskåda celebriteter i medier – och det är inte ett nytt fenomen utan går tillbaka till det sena 1800-talets mediala revolution. 1 Det nya i vår tid handlar mindre om att
celebriteter uppvisas som medel för något, till exempel konsumtion, prestation, individualitet
med mera, utan att de figurerar i alla typer av medier och sammanhang. Detta hade varit
otänkbart för några år sedan. Idag talas om en celebritetskultur vilket inkluderar att celebriteter finns som något ständigt närvarande fenomen.
Min artikel behandlar medier som inriktade sig på celebriteter, framför allt svenska artister under den första hälften av 1900-talet. Vad jag här särskilt vill lyfta fram handlar övergripande om artisternas arbetsvillkor, där medial berömmelse är något som artister förväntas
förhålla sig till och som skapar olika dilemman. 2 Karriären går igenom olika faser och i alla
dessa faser exponeras framgångsrika artister i medierna.
Framväxten av en celebritetskultur innefattar idag så mycket mera än artisters exponering och jag vill med detta visa hur medier konstruerades genom fokuseringen på artisters liv
och berömmelse, för att kunna kontrastera detta mot hur artisterna själva har berättat om sina
liv i sina självbiografier. Det är inte samma historia som förmedlas; tvärtom, har artisterna
velat få ett ord med i laget och framför allt försökt få det sista ordet i en medial berättelse som
handlar om dem själva.

Celebriteter
Berättelsen om karriären är en konstruktion där själva berättandet antar olika identitetsformer
beroende på när det berättas och för vem. Vanligt är att det finns turning points i berättelsen,
det vill säga händelser som av berättaren anses särskilt betydelsefulla, eller tillskrivs något
viktigt. Karriärer är inte linjära, men uppfattas och berättas oftast som om de vore det. 3 För
artister finns egentligen inget riktigt karriärslut, åtminstone inte om man är framgångsrik. Mitt
huvudmaterial är berömda artisters självbiografier från 1900-1980-tal, samt tidningen Filmjournalen.
Berömmelse, status och celebriteter hör ihop. Charles Kurzman et al hävdar att just celebriteters status inte liknar några andra eliters statusformer. Celebriteter som eliter har tillkommit under 1900-talet och är inte uppbyggda på liknande sätt som gamla eliters status, som
genererar nya generationer statuseliter, samt makt och inflytande i samhället. Celebriteternas
status, anser de, konstrueras mer tillfälligt och överförs inte till nya generationer. Författarna
analyserar fyra aspekter av celebritetsstatus som handlar om olika privilegier: interpersonella,
hur vi agerar när vi möter celebriteter, normativa, att många vill imitera celebriteter, ekonomiska, celebriteternas ekonomiska förtjänster och legala, att celebriteter får speciella rättigheter. 4 Detta är emellertid inget jag speciellt kommer att ta upp här utan det viktiga är att
celebriteter har formats till en ny sorts elit som skapar nya arbetsvillkor och som kan analyseras utifrån historiska och sociologiska förutsättningar. När maktens eliter har undersökts historiskt har inte celebriteter tagits med som en elit. 5
1930-talets moderna människa kan beskrivas utifrån ett nytt beteende: att gripa tillfället.
Tillfället kom att bli ett fenomen för den nya urbana människan. Stadslivet karaktäriseras av
1
2
3
4
5

Penfold, Ruth (2001-2002): “Modern Penality and the Culture of Celebrity”, i Criminal Justice Review, s
22-25.
Penfold (2001-2002), s 22.
Stier, Jonas (2005): Proffsliv och karriärslut: En sociologisk studie av identitet. Liber: Malmö, s 27-30.
Kurzman, Charles, Anderson, Chelise, Key, Clinton, Ok Lee, Youn, Moloney, Mairead, Silver, Alexis &
Van Ryn, Maria W. (2007): “Celebrity Studies”, i Sociological Theory, no 25:4, s 347-363.
Göransson, A. (2007a) (red.), Maktens kön. Kvinnor och män i den svenska makteliten på 2000-talet, Nya
Doxa, Nora; Göransson, A. (2007b), Kön, makt och statistik. Betänkande av Utredningen om kvinnor och
män på maktpositioner i det svenska samhället, SOU 2007:108, Fritzes, Stockholm.
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ständiga möten, tillfälligheter och möjligheter, något som inte förekom tidigare. Det uppstår
därför tillfällen och möjligheten att gripa tillfället. 6 Men tillfällen uppstår inte enbart utan
Någon måste erbjuda ett Tillfälle. Denne Någon måste se en möjlighet hos en adept. 7 Någon
är också en urban människa, ständigt på jakt efter att göra en Upptäckt. Samuel Firth behandlar underhållningsindustrins behov av att upptäcka nya stjärnor. 8 Firth placerar in tillfällen
och upptäckter i en vidare ram som handlar om en framväxande underhållningsindustri och
dess ständiga behov av nya förmågor.
Mitt intresse handlar om hur artister fick möjligheter att göra karriär i och med att ett tillfälle erbjöds dem, och därigenom börja konstruera sina identiteter som artister. Här finns anledning att fundera över om tillfälligheter och upptäckter spelar en allt större roll för yrkeslivet under 1900-talet? Nya yrken som idrottspersoner och fotomodeller har som grundförutsättning att de ska upptäckas och ges tillfällen. 9 Men också inom forskarvärlden bygger alltmer på att vi ska vara synliga och mediala för att kunna göra karriärer, samt gärna ha en
mentor.
Celebritetsstudier kan också innefatta relationen mellan den sedda och den seende, vilket
relaterar till publiken, åskådarna och läsarna, men också till någon slags panoptiskt seende
som inte innefattar någon särskild person. 10 Det handlar om att celebriteter utsätts för olika
slags blickar och seenden. Ett begrepp som den panoptiska blicken innefattar ett ständigt närvarande seende. Blicken är varken etnicitets- eller könsbestämd utan kan innehålla olika seenden. Det viktigaste är att den ingår i en disciplinerande maktrelation: den betraktar och bedömer. 11 Inom artistyrket handlar yrkesmöjligheterna bland annat om att bli sedd av den som
har makt att besätta roller, uppföra produktioner och styra karriären.12
Den kunskap artister har och skaffar sig handlar om hur väl de tolkar, gestaltar och bär upp
de föreställningar som samtiden begär. Deras yrkesposition handlar om prestationer som kräver offentligt erkännande och deras status vilar delvis på en maktposition utifrån andras seende, bedömning och erkännande. Utan en publik efterfrågan finns ingen artist. 13

Yrkesmöjligheter
Förutsättningar för framväxten av underhållningsindustrin handlade om industrialiseringen
och moderniseringen efter 1870-talet. Med industrialiseringen ökade inflyttningen till städerna och långsamt började arbetsvillkor förbättras för flertalet vilket så småningom med-

6
7
8
9
10
11

12

13

Asplund, Johan (1992): Storstäderna och det forteanska livet. Göteborg: Korpen, s 9-10, 19.
Asplund (1992) s 16.
Firth, Simon 1997): ”Entertainment” i Curran, James & Gurevitch, Michael (eds.) Mass media and society.
Second edition. London, New York, Arnold, s 164-165.
Frisell Ellburg, Ann (2008): Ett fåfängt arbete. Möten med modeller i den svenska modeindustrin. Makadam: Göteborg & Stockholm; Stier (2005).
Penfold (2001-2002), s 23-24; Ferris, Kerry O. (2004): “Seeing and Beeing Seen: the Moral order of Celebrity Sightings, i Journal of Contemporary Ethnography, Vol.33 No 3, s 237-238.
Sullivan, Nikki (2003): A Critical introduction to Queer theory. Edinburgh: Edinburg University Press, s
197-200; Sandell, Kerstin (2003): “Att operera kroppen för att bli “riktig” kvinna?! Feministiska tolkningar
av kosmetisk kirurgi”, i Mulinari, Diana, Sandell, Kerstin & Schöner, Eva (red.) Mer än bara kvinnor och
män. Feministiska perspektiv på genus. Lund: Studentlitteratur, s 193-194.
I DN 30/11- 2003, Kultur s 5, kan man läsa om Julia Dufvenius möte med Ingmar Bergman: ”Hon är den
sista i raden av Bergmans unga skådespelerskor och hon är lika överväldigad som många av sina företrädare
i rollen över att ha blivit sedd av en mästare.”
Beyer, Nils (1945): “Skådespelerskan” i Liliedahl, Ellen Svensk Yrkeskvinna. En översikt av kvinnornas
insats i svenskt näringsliv, kultur och politik. Göteborg: Kulturhistoriska förlaget, s 276-277; Se Thörn, Håkan (1997): Modernitet, sociologi och sociala rörelser. Göteborg: Monograph from the Department of Sociology, Göteborgs universitet no 62, s 154-155.
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förde högre levnadsstandard. 14 De successivt förbättrade levnadsförhållanden gjorde att fritids- och nöjeskonsumtionen blev allt viktigare. Efterfrågan på fritid, nöjen, kläder och smink
ökade allt eftersom. 15
Det är inte helt lätt att få en övergripande uppfattning om nöjeslivets förändring under första hälften av 1900-talet, beroende på den offentliga statistikens brister.16 Vad man kan säga
är att nöjeslivet expanderade, i synnerhet i storstäderna. I artisternas biografier beskrivs hur
den ökade efterfrågan på teater och skådespel fram till mitten av 1920-talet gav många nykomlingar i yrket goda chanser. 17 Därefter förändrades förutsättningarna. 1926 gick teaterkungen Albert Ranft i konkurs och som om detta inte var nog påbörjades den svenska filmindustrins nedgång. Trots detta fanns några moderniteter som på sikt gav allt fler arbete: Radion
inrättades 1925, Radioteatern påbörjades 1928, och därefter kom olika underhållningsprogram
och radiokabaréer. 18 Från 1930 påbörjades den svenska filmens glansperiod, och då avser jag
antalet produktioner. Under 1930-talet började nöjeslivet expandera i hela landet: Folkparkerna byggde dansbanor och Folkets hus byggde teater- och biograflokaler. Ännu mer utökades nöjeslivet efter andra världskriget och från 1950-talet skapade TV-mediet nya och bättre
yrkesmöjligheter med TV-teater och underhållningsprogram, en expansion som bara fortsatt. 19

Arbetsvillkor
När skådespelaryrket sakta började professionaliseras öppnades också möjligheter för teateroch filmintresserade att utbilda sig. Dramatens elevskola hade funnits sedan 1787, men först
under 1940-talet öppnades fler elevskolor. 20 Stadsteatrarna i Göteborg, Malmö och Norrköping/Linköping inrättade teaterskolor mellan åren 1941-1947. 21
Det första dilemmat för en blivande artist var att komma in i yrket. Filmartist var ju ett nytt
yrke som raskt lockande med stora möjligheter för personer med tilldragande yttre. Men det
var inte så lätt att veta hur man skulle ta sig till scenen eller filmen. Tidningen Filmjournalen
började under 1920-talet anordna nationella tävlingar där vinnaren erbjöds en roll i en film. 22
Andra vägar att komma in i artistlivet var genom privata filmskolor. 23 Annars återstod drömmarna om upptäckt. Denna dröm närdes av populärpressen som ständigt presenterade filmstjärnor som blev upptäckta. 24
Artisterna skriver nästan alla hur de längtade och drömde om att bli skådespelare. För
några få kom ingivelsen plötsligt och abrupt, i form av en annons eller att någon i omgiv-

14 Arvidsson, Alf (2000): ”Musikexplosionen”, i Alex, Peder & Hjelm, Jonny (red.) 2000: Efter arbetet: Studier av svensk fritid. Lund: Studentlitteratur, s 62.
15 Söderberg, Johan (2001), Röda läppar och shinglat hår: Konsumtionen av kosmetika 1900-1960. Stockholm: Ekonomisk-historiska institutionen, s 39-42.
16 SOU 1945:22, Ungdomen och nöjeslivet. Ungdomsvårdskommitténs betänkande Del III, s 46-62.
17 Petterson, Hjördis (1983): Rosor & ruiner. Intervjuer, research, originalmanus Inga Maria Kretz. Stockholm: Prisma, s 42.
18 Sjögren, Olle (1997): Den goda underhållningen. Nöjesgenrer och artister i Sveriges radio och TV 19451995. Stockholm: Stiftelsen etermedia i Sverige nr 4, s 16-18.
19 Sjögren (1997), s 16-18.
20 Luterkort, Ingrid (1998): Om igen, herr Molander. Kungliga Dramatens elevskola 1787-1964. Stockholm:
Stockholmia.
21 Järleby, Anders (2001): Från lärlig till skådespelarstudent. Skådespelarens grundutbildning. Stockholm:
Stiftelsen för utgivningen av teatervetenskapliga studier, s 60.
22 Till exempel Filmjournalen 1935/36 s 13-15 ”Flickor på fabrik”.
23 Furhammar, Leif (1991): Filmen i Sverige. En historia i tio kapitel. Stockholm: Svenska filminstitutet, s 99100.
24 Furhammar (1991), s 99.
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ningen uppmuntrade dem, medan andra gestaltar det som en länge omhuldad dröm. 25 Den
utbildningsgång artisterna gestaltar handlar dels om målmedvetenhet, dels om slumpvisa vägar. De har något av tillfällighetskaraktär över sig. De kanske råkade få syn på en annons i en
tidning och vips! blev de anställda. 26 De kunde börja på någon landsortsteater eller bli artist
vid ett resande teatersällskap. De kunde också via äldre artister lära sig yrket. 27 En del gick på
någon av de privata teaterskolorna, eller sökte in till Dramatens elevskola. 28 En av höjdpunkterna – turning points – i biografierna är när de utvalda får sina antagningsbesked och det
droppar in ett brunt kuvert från Dramaten. 29 Ett annat sätt kunde vara att söka till Operans
balettskola, och därigenom få en bekostad statlig utbildning. Ytterligare ett sätt var att ta direkt kontakt med någon film- eller teaterchef. 30 Och så slutligen: att vinna en tävling eller att
bli upptäckt. 31 Än idag finns många vägar in i artistlivet och bara hälften av skådespelarna har
en utbildning bakom sig. 32
För att karriären skulle ta fart handlade det om att bli upptäckt. Även om det var vanligt att
beskriva upptäckter i Filmjournalen reduceras de oftast genom att artisterna i intervjuer understryker den långa törnbeströdda vägen till filmen eller scenen. 33 Att bli upptäckt innebar
modet att gripa Tillfället, och med åren verkar alla artister in spe förstå betydelsen av upptäckten och tillfället för att komma in i yrket och få fart på karriären. Det är framför allt de
yngsta förmågorna och de stora stjärnorna som tillskrivs upptäckt i Filmjournalen. 34
Även om upptäckterna var en av de viktigaste ingredienserna i gestaltningen av aktriserna,
blev utbildningsgången allt viktigare med tiden. 35 På 1940-talet signalerade en teaterutbildning en professionell attityd och det var viktigt att påtala om en artist har tagit studenten, sökt
in eller gått på Dramatens elevskola, eller någon annan teaterskola. Under 1950-talet har näs-

25 Adolphson, Edvin (1972): Fru Thalia Fru Filmia och andra fruar, Stockholm: Bonnier, s 17, 28; Dahlquist,
Waldemar (1927): Med håg och fallenhet för teater. En bandaktörs härjningståg från Ystad till Haparanda,
Stockholm: Hugo Gebers förlag, s 9; Ruud, Sif & Sörenson, Elisabeth (1988): Ett liv. Stockholm: Brombergs, s 17-19; Hyltén-Cavallius, Ragnar (1958): Teaterbiten. Stockholm: Hökerberg, s 258; Siwertz, Margit (1947): Lars Hanson. Stockholm: Norstedt, s 28; Zetterling, Mai (1984): Osminkat. Stockholm: Norstedt, s 54, 58-59; Asther, Nils (1988): Narrens väg. Ingen gudasaga. Stockholm; Carlsson, Sickan (1977):
Sickan. Minnen berättade för Anna Nyman. Stockholm: Bonnier, s 24-25; Pollak, Mimi (1977): Teaterlek.
Memoarer. Stockholm: Askild & Kärnekull, s 9-10; Manstad, Margit (1987): Och vinden viskade så förtroligt. Minnen och episoder. Stockholm: Läsförlaget, s 14, 17, 20, 28; Wennerholm, Eric (1979): Jag Kulle.
Stockholm: Bonnier, s 13, 40; Leander, Zarah (1979): Zarah! Handsekreterare Jan Gabrielsson. Stockholm:
Wahlströms, s 21-22; Tengroth, Birgit (1972): Jag vill ha tillbaka mitt liv. Stockholm: Bonnier, s 10; Lindfors, Viveca (1978): Viveka...Viveca. Stockholm: Bonnier, s 64.
26 Dalquist (1927), s 9; Tengroth (1972), s 10.
27 Adolphson (1972), s 48-60; Petterson (1983), s 42; Dalquist (1927); Wigardt, Gaby (1998): Poppe i ljus och
mörker. Stockholm: Svenska förlaget, s 28.
28 Andersson, Bibi (1996): Ett ögonblick. Norstedts: Stockholm, s 49, 55.
29 Tidblad, Inga (1967): En bukett. Stockholm: Hökerberg, s 160-171; Pollak (1977), s 42;Wennerholm
(1979), s 46-48; Wallén, Sigurd (1944): Revydags: tystnad – tagning – kameran går. Stockholm: Meden, s
39.
30 Berglund, Erik (1960): Ett sånt liv. Stockholm: Bonnier, s 52-56;Wigardt (1988), s 33; Rydeberg, Georg
(1970): Ridån går alltid ner. Stockholm: Bonnier, s 32-33. Se också Kjellström, Ulf (1996): Strålande tider,
härliga tider! Biografi om skådespelaren, revyartisten och pilsnerfilmens portalfigur Thor Modéen. Stockholm: Norstedts, s 26.
31 Andersson (1996), s 58-60; Pollak (1977), s 40-42.
32 Järleby (2001) s 25.
33 Asther (1988), s 24; Adolphson (1972), s 47; Andersson (1996), s 58-60; Leander (1979), s 34-41; Bergman, Ingrid & Burgess, Alan (1980): Ingrid Bergman, Mitt liv. Stockholm: Norstedt, s 41, 66; Carlsson
(1977), s 54-57.
34 Filmjournalen 1943/25-26 s 40 ”Ung grabb fyller femtio år.”
35 Filmjournalen 1933/9 s 21.
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tan alla har gått i balett- eller teaterskolor, studerat talteknik och utbildat sig inför sitt kommande yrke. 36
Genom att skriva om tillfällen och upptäckter skapar Filmjournalen en berättelse som
framhäver det ovanliga, det som konstruerar en berömdhet. Samtidigt understryks hur vanliga
artisterna är: de gör vanliga saker och de lever liv som inte nämnvärt skiljer ut dem. Men även
i det vanliga skapas åtskillnad i allt de gör. Det är ett slags dubbelspråk som framställer artisten på olika nivåer, i samma text. Dels skildras aktören som vanlig, dels avskiljs han eller hon
från det vanliga. Detta åtskiljande handlar om exponeringen men också hur artister blir beskrivna. Det ovanliga framställs genom tre begrepp: personlighet, popularitet och prestation.
Detta går också att beskriva i texten. Däremot exponeras artisternas kroppar i bilderna och de
görs till en vara bland övriga varor. Artisterna skrivs in i en konsumtionsmall: de får visa upp
föremål, kläder och bostäder. Prestationen är svårare att visa och därför blir konsumtionen det
synliga tecknet på framgång. Alla kan se vad kändisskapet för med sig i form av pekuniära
belöningar. Genom detta görs celebriteter till en ny ekonomisk elit. 37
I självbiografierna däremot är upptäckterna nedtonade. Det är inget en framgångsrik artist
vill skylta med på ålderns höst. Istället är det den långa mödosamma vägen med hjälpande
mentorer som framhävs.
Så småningom anpassar sig artisten till de nya arbetsvillkoren. Varken teatrar, revyer eller
filmbransch var några särskilt professionella arenor och någon egentlig fackförening med
kollektivavtal med avtalade arbetstider fanns inte då. De flesta hade individuella avtal. Uppsättningarna hade dessutom oerhört korta repetitions- och produktionstider. Det fanns ingen
gräns för hur många uppsättningar en populär artist kunde medverka i.38 Det var inte ovanligt
att pjäser/revyer/filmer resulterade i fiaskon och blev nedlagda omedelbart. Intrycket man får
är att produktionerna balanserade på en mycket slak lina, där skillnaden mellan succé och
katastrof var enorm.
Arbetsvillkoren gjorde att artisterna ständigt fick vara beredda på uppbrott och flexibilitet.
Det tillfälliga arbetet innebar också en tillfällig arbetsgemenskap och bekantskapskrets. Så
småningom utökades repetitionstiderna – i takt med att produktionerna blev mer påkostade –
och en mer professionell yrkeskår skapades.
Denna professionaliseringsprocess – om man nu ska kalla den så – handlade dels om reguljär inskolning, dels om medialisering. Med Filmjournalen skapas något nytt som handlade
om hur kända människors liv blev föremål för publikens intresse. Reportagen utformades som
ett samarbete mellan artist, journalist och fotograf och konstruerades utifrån kön, sexualitet,
etnicitet, ålder och profession. 39 Man kan kalla det för ett kontrakt mellan den intervjuade och
intervjuaren som skapade professionell bekräftelse åt båda, även om det inte innebar att professioner skapades. 40 Simon Frith lyfter fram marknadsprinciperna och idolernas roll. Han
36 Filmjournalen 1953/2 s 20, 30 ”Lilla fröken Igelkott”; 1953/4 s 12-13, 28 ”Det började i Barnens brevlåda”;1953/6 s 22-23, 28 ”Huka er gubbar…”; 1953/32 s 28 ”Vi har upptäckt en talang”; 1953/25-25 s 18,
44-45 ”Varginnan från Lidingö”; 1953/32 s 10, 25 ”Upptäckt i en rakpuss”.
37 Kurzman, Charles, Anderson, Chelise, Key, Clinton, Ok Lee, Youn, Moloney, Mairead, Silver, Alexis &
Van Ryn, Maria W. (2007): “Celebrity Studies”, i Sociological Theory, no 25:4, s 347-363.
38 Manstad (1987), s 255-261.
39 Larsson, Lisbet (1989): En annan historia. Om kvinnors läsning och svensk veckopress. Stockholm:
Symposion, s 116; Petersson, Birgit (2002): ”Journalistyrkets långsamma professionalisering” i Gustafsson,
Karl Erik & Rydén, Per (red.), i Sylwan 11: Tema :Presshistoria. Den svenska pressens historia. Göteborgs
universitet, s 39-40.
40 Olsson, Tom (2000): “Den politiska föreställningen” i Becker, Karin, Ekecrantz, Jan & Olsson, Tom (eds.)
Picturing politics, Visual and textual formations of modernity in the Swedish press. Stockholm: Stockholms
universitet, JMK, s 81, Öberg, Lisa (2005): ”Vår yttre person. Dräkt och kropp i sjuksköterskeyrket 18501950” i Hurd, Madeleine, Olsson, Tom & Öberg, Lisa Iklädd identitet. Historiska studier av kropp och kläder. Stockholm: Carlssons, s 132-133.
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hävdar att underhållning helt bygger på stjärnornas närvaro och framträdande, bland annat i
media. Underhållningsmarknaden är beroende av stjärnorna, och tillåter dem därför en hel del
frivoliteter och excentriciteter, men framför allt handlar det om att upptäcka nya stjärnor, fräscha idoler. Därför dammsugs alla möjliga ställen som kan inrymma talanger, för att hitta dem
som har den rätta personligheten eller utstrålningen. Underhållningsbranschen gör ständiga
missbedömningar i sitt sökande efter den rätta men är å andra sidan ständigt beredd på att leta
fram nya talanger. 41 Anpassningsfasen inkluderade därför att artisterna kunde umgås med
medierna och marknadsföra sig – detta skapade i förlängningen arbete. Att synliggöras i medierna handlade också om att något nytt skapades som handlade om att titta på celebriteter
och förhålla sig till dem, det vill säga en av de privilegier som Kurzman et al behandlar. 42
Anpassningsfasen handlar om att förkovra sig i yrket för att kunna bli utvald och gripa de
tillfällen som uppstår. I självbiografierna framställer artisterna tillfällen som något som styrt
deras liv. I rätta ögonblicket vänder de sig om, får ett erbjudande, eller inbjuds till något: ”Det
var teaterdirektören Knut Lindroth som erbjöd mig engagemang! Ett ögonblick öppnade sig
hela världen för mig…” 43
De griper sina tillfällen och de verkar haka i varandra i en lång kedja.44 De beskriver hur
dessa tillfällen skapade en slags falsk trygghetskänsla där inget ont kunde hända dem. I ett
efterhandsperspektiv beskriver de sina tillfällen som ett exempel på intuition, eller ödet: de
råkar vara på rätt ställe, de träffar de rätta personerna och gör de rätta sakerna. 45 Erbjudanden
handlade om att vara sedd, att bli uppmärksammad för prestationerna och att bli omskriven i
media, kort sagt – att tillhöra de utvaldas skara. Att gång på gång bli utvald krävde av artisterna att de ständigt blev omskrivna och uppmärksammade, att jobben flöt in. Att anpassa sig
till yrket handlade om att förstå dess tillfälliga karaktär och att visa sig tillgänglig när erbjudanden kom.
Mentorerna är betydelsefulla. Den första mentorn – Någon – är ofta den som upptäcker artisten. De andra mentorerna är olika personer som träder in i artisten liv vid rätt tillfälle. En
mentor stöttar, ger råd, och uppmuntrar. 46 Artisterna utformar bilden av sina karriärer som
möjliga just för att dessa mentorer fanns till hands och visade på en möjlig väg. 47 Mentorerna
återkommer ofta genom hela artistens karriär och är inte bara en person som leder till att karriären påbörjas, utan mentorer ingår som länkar i berättelsen. Det är rimligt att betrakta mentorerna som en förutsättning för en skådespelarkarriär. En berömd mentor skapade nya förmågor som också de kunde bli berömda, om de skötte sina kort rätt.
Artister framställer inte sina relationer som snabba mötena eller tillfällen. Visserligen finns
ett genuint element av tillfällighet och flykt över konstruktionen av arbetstillfällen men fokus
ligger i lika hög grad på lojalitetsband, kärlek och generositet – till ett fåtal mentorer och vänner. Den tacksamhetsskuld som många ger uttryck för handlar om vetskapen om det flyktiga i
artistgärningen. När föreställningen är över är arbetet bortblåst.

41 Firth (1997), s 164-165.
42 Ferris, Keryy. O. (2004): “Seeing and Beeing Seen: The Moral Order of Celebrity Sightings”, in Journal of
Contemporary Ethnography, Vol. 33 No 3, pp. 236-264; Kurzman et al (2007), s 347-363
43 Adolphson (1972) s 47.
44 Rydeberg (1970) s 49, 55, 66, 80-81; Wennerholm (1979) s 100, 156
45 Asther (1988), s 24-25, 59-60, 63, 76; Carlsson (1977), s 230-231; Zetterling (1984) s 128, 144; Thulin,
Ingrid (1992): Någon jag kände. Stockholm: Norstedt; Pollak (1977) s 126, 130, 141, 149.
46 Wennerholm (1979), s 57-61; Ericson, Uno (1984): Karin Kavli: Från Kassandra till Farmor. Stockholm:
Bonnier, s 31; Petterson (1983) s 77.
47 Zetterling (1984), s 60.
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Arbetets dilemma
De fanns olika dilemman att bemästra för artisterna. Arbetsförhållanden för artister var osäkra
under 1900-talets första hälft. Ytterst få var anställda vid någon teater eller hade kontrakt vid
filmindustrin. Före 1940-talet rådde dessutom hård konkurrens mellan filmindustrin och teatern. De skådespelare som var engagerade av Dramaten fick inte arbeta med filmindustrin,
ända till under 1940-talet. 48 Senare ändrades Dramatens inställning och teatern började istället
tjäna pengar på artisterna; de leasades ut till filmen och Dramaten tog 25 procent av deras
förtjänster. 49
De flesta artister engagerades per produktion, som ofta var av kortvarig karaktär. De flesta
var frilansare eller soloföretagare. Inkomsterna blev och förblev osäkra samt tillfälliga och det
kunde vara svårt att tacka nej till någon form av arbete som gav utkomst, oavsett anseende.
Sannolikt fanns en hel del gratisarbete, men det skriver ingen om. Artisterna var tvungna att
leva som mångsysslare inom underhållningsindustrin. Flera artister beskriver sin ekonomiska
situation som svårhanterlig och hur de balanserar på randen till konkurs – inte minst med
tanke på att de själva fick skaffa sina kläder till uppsättningarna. 50 Artister fick ha en pragmatisk inställning till olika sorters arbeten: inom radion, i reklam, olika typer av filmer (organisationsfilmer, skolfilmer m.m.). Dessa arbeten gav också i regel bättre betalt än teaterlönen
och kunde därför vara lukrativa. 51
En annan sida av yrket var offentligheten och synligheten som gjorde också att fiaskon –
liksom genombrott – ägde rum publikt:
Inom teatern måste man lyckas. Villkoren är grymma. [---] Men det sceniska fiaskot utspelar sig bokstavligen talat inför öppen ridå, i offentlighetens fulla strålkastarljus och
kan medföra konsekvenser för hela livet – att få gå som en tredje eller sjunde rangens artist, springa runt på teaterkanslierna och filmbyråerna, få en liten roll här och en lite roll
där, nätt och jämt uppmärksammad av publiken, sällan nämnd i recensionerna, aldrig
trygg i existensen. Otaliga är de tragedier i det tysta, som utspelar sig bland vårt teaterfolk. 52

Citatet tar upp en del av arbetsvillkoren inom teatern och filmen som handlar om berömmelsens baksida och den genuina otryggheten i yrket. En annan baksida är skvallret som omger
artisterna. Att både ingå i ett kollektiv och stå ensam på en scen gav upphov till intriger, prat
och avundsjuka. 53
Om anställningsförhållandena var dåliga så var löneförhållanden ännu sämre – för flertalet.
Det stjärnsystem som fanns innebar utomordentliga löner för ett litet fåtal men dåliga löner
för kollektivet. Artisterna var lätta att byta ut. Detta gäller i lika hög grad fotomodellyrket
idag, som artistlivet då. 54 De provisoriska arbetsvillkoren kan rubriceras som permanenta
tillfälligheter. Så småningom – i takt med den svenska modellens formerande – ändrades detta

48 Soila, Tytti (1991): Kvinnors ansikte. Stereotyper och kvinnlig identitet i trettiotalets svenska filmmelodram.
Stockholm: Stockholms universitet, Filmvetenskapliga institutionen, s 153-157.
49 Soila, Tytti (1997), ”Thalias magra bröd”, i Soila, Tytti (red.), Dialoger: feministisk filmteori i praktik, s
154; Adolphson (1972), s 203-204.
50 Blomberg (2006): Vill ni se en stjärna…? Kön, kropp och kläder i Filmjournalen 1919-1953. Nordic Academic Press: Lund, s 215-241.
51 Adolphson (1972), s 203-204.
52 Beyer, Nils (1950): ”Skådespelerskan”, i Liliedahl, Ellen, Svensk yrkeskvinna. En översikt av kvinnornas
insats i svenskt näringsliv, kultur och politik, s 271.
53 Filmjournalen 1953 nr 48, s 18.
54 Frisell Ellburg (2008), kapitel 3.
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och under 1940-talet fick skådespelarnas fackliga organisation Teaterförbundet en allt fastare
struktur med a-kassa, och anslöts 1944 till TCO. 55
Arbetsmöjligheterna hängde också ihop med sexualiteten. 56 Flera artister snuddar vid problematiken och några tar upp våldtäkter och de implicita kraven på sexuell tillgänglighet som
fanns. Men de flesta skriver inget om detta. Nils Asther är den enda som omtalar hur han direkt hjälptes fram i karriären genom att göra sig sexuellt tillgänglig i både hetero- och homosexuella relationer. Hans utseende uppmärksammades och flera händer hjälpte fram honom
till filmen. 57 I hans fall kan man notera hur ett litet teaternätverk fick stora effekter för
Asthers karriär, såsom han själv beskriver det. Han blev regissören Mauritz Stillers gunstlig
och älskare, författaren Hjalmar Bergmans protegé samt aktrisen Augusta Lindbergs elev och
älskare. Bergman och Lindberg var dessutom släkt med varandra, genom att Bergman var gift
med Lindbergs dotter, Stina Bergman. Lindbergs son, Per Lindberg, senare chef för radioteatern från 1928, tillhörde också dem som hjälpte Asther framåt i karriären. Augusta Lindberg
gav honom privatlektioner och hjälpte honom vidare med anställningar genom sina släktkontakter, Bergman skrev filmmanus och Stiller lät honom medverka i filmer. Han blev till och
med avporträtterad av kända konstnärer. 58 Villkoret för hans artistliv handlade om hans
sexualitet och skönhet och han hade sexuella relationer med sina mentorer. Han framställer
artistlivet som en räcka sexuella stationer. Hans sexualitet (eller skönhet, eller artisteri?) förde
honom också ända till Hollywood där han under en tid på 1920-talet var en lika stor filmartist
som Greta Garbo.
Det pris artister betalar kan motiveras utifrån själva yrket. Det kan beskrivas som ett kall,
eller som en konstnärlig uppgift som måste utföras, oavsett den egna viljan. Artisterna har en
samhällsfunktion att fylla, och en uppgift att utföra. I namn av kallet – den konstnärliga gärningen – blir det också tillåtet att till exempel försumma barn eller familj för konsten.

Mediala dilemman
Det är inte ovanligt att artisterna kommenterar massmedia och sin roll i den. Detta hänger
ihop med berömmelsens villkor: att vara en synlig och offentlig person som alla tror att de
känner. En del framhåller sig själva som indragna i filmindustrins reklamavdelningar där de
kämpar mot den värsta sortens skvaller och skvallerjournalister, och speciellt gäller detta för
amerikanska förhållanden. 59 Men flertalet berättar inte om stridigheter med media utan snarare formulerar de förhållandet som om det var något som förväntades av dem. Det var snarast
en förlängning av yrkesrollen, även om frågorna ibland antog en alltför intim karaktär. 60
Nu är det ju så att publiken gärna identifierar oss med våra roller och eftersom man inte
vill göra någon besviken försöker man likna den bild som man känner på sig, märker, att
massmedia gjort sig. Man uppmobiliserar sina bästa egenskaper för att vara till lags. 61

Som framgår av citatet valde Inga Tidblad att ”vara till lags” gentemot publiken. Hon förlägger således konstruktionen av idolen Inga Tidblad till publiken, därför att de krävde henne

55 Blomberg, Eva (2000), ”Fru Thalia eller Fru Filmia? Arbetsmarknad, stjärnsystem och privatliv 19001950”, i TAM-Revy, vol 2, s 9.
56 Zetterling (1984), s 68-69, 103.
57 Asther (1988) s 24.
58 Asther (1988) s 24-28.
59 Asther (1988), s 104-105.
60 Pollak (1977), s 84; Wennerholm (1979), s 96; Bergman & Burgess (1980), s 310.
61 Tidblad (1967), s 202.
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identisk med rollerna, enligt henne själv. Tidblad är en av dem som explicit behandlar medier
och deras inverkan. 62
Sickan Carlsson gestaltar genomgående en konflikt mellan den mediekontrollerade filmstjärnan fröken Carlsson och personen Sickan Carlsson. Hennes självbiografi kan ses som ett
försök att både komplicera bilden av henne och ta avstånd från den mediala representationen.
Hon beskriver situationer med fotografer som veritabla maktdemonstrationer:
– Och så tar vi det lilla leendet! Säger fotograferna som kommer för att göra hemmahosreportage.
– Annars blir det ju inte du, säger dom. Sickan Carlsson ska skratta med smilgropar.
Och foglig som ett lamm gör jag som dom vill. Trots att smilgroparna – som förr i världen var så djupa att jag kunde köra in fingertopparna i dom – numera har förvandlats till
raka streck.
Jag tycks ha fallit ned i mina gropar en gång för alla. Och nu verkar det nästan omöjligt
att kravla sig upp. 63

Carlsson beskriver sig som ”foglig som ett lamm”, det vill säga hon är till lags och gör som
hon blir tillsagd. Citat visar på representationens makt men också problemet att bli kvitt den
image/persona, eller förändra den, som Carlsson konstruerats till av medier. Artisterna framställer situationer där de ger efter och där någon annan bestämmer. Det verkar vara villkoren
för deras medverkan. De ser sig själva som utan möjlighet att påverka innehåll, som indragna
i något de inte har möjlighet att styra över eller att de inte vet hur de ska bete sig.
När artisterna beskriver intervjusituationerna handlar det ofta om deras egen naivitet eller
avoghet. 64 Det är som om de medverkar i ett spel där någon annan satt upp reglerna. De kan
antingen acceptera eller vägra – och tystna. Artisterna ger sällan intryck av att ingå i ett kontrakt med journalister eller fotografer, snarare att de är deras fångar eller att de prostituerar
sig. 65
Men det finns undantag. Både Zarah Leander och Ingrid Bergman visar en stor förtrogenhet med vad som förväntades av dem och kunde använda medier till sin egen fördel. 66 Samtidigt finns ett problem med hur artister framställer maktrelationen till sin nackdel, det är en
ganska ensidig bild av relationen som lyfts fram. Det som orsakar problem är maktrelationen
och intimiteten i intervjusituationen. Att utsättas för intervjuer handlar om frågornas närgångenhet men också vad som egentligen har sagts. 67
Det är inte ovanligt att aktriserna kritiserar medierna och tar avstånd från hur deras imagekonstruktioner och berättelser har utformats. Samtidigt finns en dubbelhet i informationen.
Problemet handlar om att artisternas frånsäger sig delaktigheten i utformningen av imagen,
med vissa undantag. De behandlar inte hur de försökt att göra sig tjusiga, erotiska eller attraktiva. De har gjort sig själva till ett objekt, men vill gärna i efterhand bli befriade från delaktighet och förlägga skulden till medierna och filmindustri. Därigenom konstruerar de en maktrelation där de intar en underordnad ställning. De görs till något.
I självbiografierna reflekterar de över sina personligheter, och hur de försökte anpassa sig
till andras krav, till oskrivna regler och normer. Zetterling skriver att hon ”blev en produkt av
stjärnsystemet”, och framställer det som att hon ”spelade spel.” 68 De flesta aktriser tar upp
62
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Tidblad (1967), s 202.
Carlsson (1977), s 227.
Zetterling (1984), s 92-94.
Andersson (1996), s 95.
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detta problem, men ingen går tillnärmelsevis så långt som Zetterling, vars kritik, i synnerhet
mot Hollywood, handlar om hur stjärnsystemet leder till en djupgående personlighetsförändring. 69 Också Nils Asther beskriver hur Hollywood först mottog honom med öppna armar och
hur han sedan spottades ut och blev en paria. Men han skriver också om sin delaktighet genom att han tar upp sin våldsamhet och aggressivitet. 70
Ett annat dilemma handlar om representation kontra personlighet. Aktriser diskuterar att
det ibland är svårt att inte omsätta sina kunskaper även i privatlivet. Man ”spelar sig själv i
privatlivet” därför att det ibland krävs av artister att de ska vara som massmedier har utformat
dem:
När jag blev en smula hårdare ansatt med ”måste ni inte leva upp till den bild som massmedia har gett er”, bemötte jag även den ganska ytligt. Sökande sanningen i min ensamhet fann jag att jag ibland, med eller mot min vilja, tvingats spela min image i privatlivet. 71

Även om inte alla artister hade problem med imagen kontra personen är det inte ovanligt att
de behandlar själva problemet. 72 Hjördis Petterson berättar om hur hon i medier stämplades
som identisk med sina radio- och filmroller som Selma i Lilla Fridolf:
I alla tidningar stod det ”satkärring” och till slut kändes det som om jag förknippades med
epitetet. Det var inte roligt. (---) Konstigt egentligen, för ”min” Selma var ju faktiskt en
populär figur. 73

Privatlivets dilemma
Under 1940-talet framstår privatliv och äktenskap som något som måste problematiseras, beskrivas och visas i Filmjournalen. Det är 1940-talets genusordning som visas upp. Den har
blivit till något problematiskt för aktriserna. Det är inte längre frågan om att redogöra för en
karriär utan själva äktenskapet har blivit en viktig beståndsdel för att gestalta en artist. För en
aktris innebär äktenskapet något som påverkar hennes karriärmöjligheter, hennes liv och hennes barns liv, medan det för aktören framställs som något helt oproblematiskt, det renderar i
varje fall inga frågor eller långa utläggningar likt denna:
Men då och då knyter hon nävarna och säger: ”Varför får inte jag som strävar och arbetar
och är så flitig, varför får inte jag koppla av från allting och vara med barnen i timmar och
dagar, varför får inte jag fara till fjällen och åka skidor med flickorna som andra mammor
gör med sina flickor, varför får inte jag ligga på ”grönbete” och bara ha det vansinnigt
skönt med de mina…?” Och då är hon riktigt ond på sitt yrke – för att vid närmare eftertanke vilja ta tillbaka varje ord av otacksamhet. 74

Här formuleras den norm artisten avviker ifrån. Men det finns ingenting i slutklämmen som
antyder att hon ångrar sig eller tänker ge upp yrket, utan tvärtom så är det otvetydigt att hon
inte tänker ge upp, alldeles oavsett vad normen föreskriver.
Det är själva äktenskapet, och indirekt den heterosexuella relationen, som konstituerar en
berömd artist, oavsett kön. Kanske var det därför som Filmjournalen ansåg det som nödvändigt att framställa heterosexuella relationer som det normgivande. Publiken kunde gärna få
69
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kittlas lite, men skulle ändå ”veta” vad som var ”sant” och det var därför som Filmjournalens
intervjuer fokuserade på det normaliteten. Det var först på 1950-talet som filmtidningar kunde
börja behandla rykten och skvaller som nått publikens öron om enskilda filmstjärnors sexuella
läggning. 75 Eftersom idolerna skulle framställas som förebilder, som det mest normala av det
normala, blev det nödvändigt att lyfta fram äktenskap, lyckliga parrelationer och spädbarn.
Richard DeCordova menar att stjärnan karakteriseras av dikotomin professionellt liv kontra
privatliv. 76 Snarare, anser jag, handlar det om att upphäva det offentliga och privata livet,
genom att allt blir till offentligt liv. Det finns egentligen inget privat liv kvar, utan bara olika
sorters offentligheter och det är detta som skapar dilemman för artisterna.77 ”Privata” liv är en
mediekonstruktion, och inte det som aktrisen eller aktören skulle kalla sitt privatliv.
Det handlar om att gestalta en celebritet utan att de framstår som celebriteter: han eller hon
är fortfarande samma person trots allt som hänt. De vill inget hellre än att vara vanliga bland
vanliga människor. Det är som om tidningen formulerat en Stjärnlag i analogi med Jantelagen: Du ska inte tro att du är någon, men med tillägget, fast du är det.
Sexualiteten är något som börjar behandlas mer utförligt i biografierna utgivna efter 1970talet, vilket förmodligen hör ihop med en mer liberaliserad sexualsyn och en intensifierad
debatt om sexualitet. 78 Flera aktriser behandlar hur de utsätts för sexuella närmanden, försök
till våldtäkt och våldtäkt. 79 Sexualiteten, både homo- och heterosexualitet, hotar och lockar på
alla nivåer, och den är något att förhålla sig till eller undvika.
Bi- och homosexualiteten spelar en allt större roll i biografier från och med sent 1980-tal.
Artisterna diskuterar vad bi-, hetero- och homosexualitet betyder för dem. De beskriver de
stormande känslor det innebär att växla sexuell identitet, speciellt i den konventionella och
uttryckligt normativa heterosexuella ram som filmindustrin tillhandahöll. Men detta gäller
bara de artister som arbetade internationellt. 80

Företagandets dilemma
Ett annat dilemma handlar om företagande och ekonomi. Det är inget som framkommer i
Filmjournalen men däremot, lite dolt, i självbiografierna. Yrkets tillfälliga arbetsvillkor gör
sig särskilt påmint vid skilsmässor. Och de flesta artister skiljer sig både en och flera gånger.
Under långa perioder lever aktriserna tillsammans med sina barn, men utan män. Aktörerna
verkar vara lite snabbare på att gifta om sig och beskriver inga ensamhetsperioder. 81
Aktriserna lever inte som ensamstående mammor utan snarare som företagsledare med anställda trädgårdsmästare, barnsköterskor eller så kallade väninnor i form av hembiträden som
hjälper till med allt. Deras relationer framställs som nära och väninnorna tillskrivs liknande
egenskaper som aktörerna tillskriver sina hustrur. Med andra ord ställer ”väninnorna” alltid
75 Weiss, Andrea (1991): ”’A queer feeling when I look at you.’ Hollywood stars and lesbian spectatorship in
the 1930s”, i Gledhill, Christine (ed.) Stardom: Industry of desire. London & New York: Routledge, s 283286.
76 DeCordova, Richard (1990): Picture personalities. The emergence of the star system in America. Urbana:
University of Illinois Press; DeCordova, Richard (1991): “The emergence of a star system in America “, i
Gledhill, Christine (ed.) Stardom. Industry of Desire. London & New York: Routledge.
77 Hurd, Madeleine (2003): “Masculine Spirit encounters feminine body. A newspaper case study” i Ulvros.
Eva Helen (red.) Kön makt våld. Konferensrapport från det sjunde nordiska kvinnohistorikermötet 8-11 augusti 2002. Göteborg. Göteborgs universitet, s 160-161.
78 Lennerhed, Lena (1994): Frihet att njuta. Sexualdebatten i Sverige på 1960-talet. Stockholm: Norstedts;
Lennerhed, Lena (2002): Sex i folkhemmet. RFSU:s tidiga historia. Hedemora: Gidlunds.
79 Zetterling (1984), s 50-51; Carlsson (1977), s 151; Wifstrand, Naima (1962): Med och utan paljetter. Stockholm: Bonnier, s 97; Leander (1979), s 116-118; Ericson, Annalisa (1982): Mina sju liv. Stockholm: Norstedt, s 49-53.
80 Zetterling (1984), s 249-250; Asther (1988), s 83-85.
81 Leander (1979), s 68; Ericson (1982), s 170-171; Carlsson (1977), s 203-204; Petterson (1983), s 116-117.
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upp, de tar hand om hushållet, de uppfostrar, och de är varma och innerliga: ”Hon var, och är,
en verklig vän och vi håller fortfarande en varm och innerlig kontakt fast det nu är över femton är sedan hon lämnade oss…” 82 Dessa anställda väninnor är de som realiserar
arbetsmöjligheterna för aktriserna, i en tid då kindergarten och dagis inte var så vanliga. 83
Däremot beskrivs barnsköterskorna som veritabla skräckmonster som sätter upp regler för
amning, ungänge och annat. De tar över kommandot i sina stärkta uniformer med hattar, de
styr och ställer med både barn och aktris. De tillhör en professionell kår med legitimation och
vet sitt värde. 84
Syster Dagmar sa visserligen ingenting. Men jag såg på hennes min att hon ogillade det.
Och mesig som jag var, vågade jag inte göra det jag instinktivt kände var riktigt. 85

Att barnsköterskorna var anställda av artisterna verkar inte påverka relationen mellan arbetsgivare och anställd. Artisterna beskriver inte sig själva som företagare, men i praktiken var det
så de levde. Ett fåtal artister tar upp att de ansågs som giriga, fast de enligt egna utsagor bara
handlade om att se till att inkomsterna flöt in. Men det fanns tydligen en gräns för hur mycket
artisterna kunde ägna sig åt affärslivet och förtjäna pengar. Zarah Leander tar vid flera tillfällen upp hur mycket hon fick i gager och framför allt att hon redan 1931 fick stjärngager.86
Men det sågs inte med blida ögon av alla. Att hon dessutom samlade på sig en förmögenhet
genom att vara stjärna i Nazi-Tyskland, gjorde inte saken bättre.
Detta skulle kunna jämföras med förhållandet idag, som nästan är det omvända mot då. I
Dagens Industri blir celebriteter omskrivna utifrån hur de kan kapitalisera sina tillgångar, till
exempel som schlagerdrottningar. Malena Ernman, som vann den svenska melodifestivalen
2009, hade en liten enskild firma som raskt ombildades till Ernman Production AB. Lena
Philipsson, som vann 2004, ökade sin årsomsättning i bolaget Maria Magdalena AB med 4,6
miljoner direkt efter melodifestivalen och kunde åren därpå ytterligare visa goda inkomster
för bolaget. Enligt tidningen gick det också utomordentligt bra för Carola Häggkvist (5,9
miljoner i vinst) men däremot inte för Charlotte Perrelli, som vann 2008. Hennes nystartade
bolag Chanille (hon har flera) omsatte ”endast” 2,4 miljoner och har fått betalningsanmärkningar. 87 I tidningen Företagaren, som är språkrör åt småföretagarorganisationen Företagarna, visades väninnorna Charlotte Perrelli och Pernilla Wahlgren som fick berätta om sina
företag och sina olika förhållningssätt till företagandet. Perrelli framställdes som den aktiva
entreprenören med koll på allt, medan däremot Wahlgren framställdes som artist i första hand.
Hon skötte inte företaget utan lät goda rådgivare och revisorer göra jobbet. 88 Det intressanta i
detta handlar om att det som väcker intresse är hur goda företagare celebriteterna är och vilka
inkomster de kan skörda genom sina karriärer.
På ett annat plan visas hur en som är född i en skådespelande familj – Wahlgren – identifierar sig som artist (som alltså inte ska befatta sig med pengar alltför tydligt) medan däremot
Perrelli kan visa fram sina entreprenöriella talanger. Att kapitalisera sina talanger är inte
längre tabu.
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Sammanfattning
Jag har visat hur artister å ena sidan gestaltar olika dilemman i förhållandet till arbete, medier,
privatliv och företagande, i sina självbiografier. Mediabilden konstruerades kring föreställningar och normer om feminitet, maskulinitet och sexualitet. När artisterna visade upp en annan möjlig tolkning blev det till problem. Därigenom kom de att härbärgera samhällskonflikter som gällde genusrelationer och det är denna konflikt som lyfts fram i självbiografierna.
Konflikterna handlade bland annat om yrkesarbetet och den mediala representationen, men de
handlade också om föreställningar om äktenskap och yrket som näringsverksamhet.
Men samtidigt gav stjärnstatusen möjligheter att bryta nästan vilka ordningar som helst.
Medialiseringen, det vill säga att vara i olika mediers fokus och göras till en image, verkade
inte ha ställt till samma problem för aktörerna. Jag tolkar detta utifrån de rådande genusordningarna, där kvinnor framför allt under 1940- och 1950-talen förväntades vara gifta och
hemarbetade. Aktriserna bröt mot den rådande ordningen och utformar därför i sina självbiografier olika berättelser om dessa dilemman. Som celebriteter kunde de välja men valet var
inte oproblematiskt. De strävade efter att framställa sig som normala när det gällde äktenskap
och samlevnad men avvikande i allt annat. För ett fåtal gällde andra regler och en friare livsstil, men detta görs inte till något konfliktfyllt. Med andra ord var förväntningarna och normerna inte tillräckligt starka för att få dem att avstå från lukrativa arbeten, skapliga gager eller
medial uppmärksamhet. Men detta gäller bara dem som blev så pass berömda att de kunde
avvika. Alla lovande artister som gifte sig eller försvann från scenen på andra sätt skrev inte
sina självbiografier och lyser med sin frånvaro. Deras berättelser får vi vänta på.
Berättelser formar ett kollektivt identitetsskapande och självbiografierna kan analyseras
som en typ av berättelser som syftar till att skapa kollektiv yrkesidentitet dels för att motarbeta en medial bild av den ensamma ouppnåeliga stjärnan, dels för att skapa professionell
bekräftelse. För de fria yrkesutövarna, som artister benämndes i den offentliga statistiken,
som i nästan varje produktion eller filminspelning konkurrerade med varandra, handlade professionalisering om att skapa ett kollektiv, en gemensam bas, utifrån individuella prestationer.
Artisterna formulerade nya ideal än de som film- och medieindustrin skapade åt dem. Den
frihet de fick genom arbete och utbildning gav dem extraordinära positioner i samhället. De
blev till en celebritetselit: De syntes överallt, de avverkade äktenskap och engagemang och
tjänade gott om pengar. De förkroppsligade därigenom den moderna människans förändringspotential – att allt vad det kunde föra med sig i form av konsumtion, prestation och ekonomisk kompensation. De visade att förändring var möjligt och att drömmar om ett annat liv var
realiserbart. De blev nya trendsettrars i levnadsstil och karriärval – för att inte tal om mode.
Denna nya celebritetselit utformades under 1920- och 1930-talen, mycket tack vare filmen,
och deras barn fortsatte i deras fotspår: Adolphson, Tidblad, Ekman och Bergman, för att
nämna några få. Kurzman et al anser att celebritetseliten status är av mer tillfällig karaktär och
att den inte överförs till nya generationer. Min undersökning ger en vink om att celebritetseliter kan likna andra makteliter med överföring till nya generationer. Däremot gäller det inte
för alla som blev berömda från 1920-talet och framåt.
Celebritetsliten har ännu inte fått någon officiell elitstämpel trots makt och inflytande i
samhället samt dess påverkanspotential. Men det stämmer inte riktigt. Om jag istället benämner den som kulturelit, så är den officiellt undersökt och lätt igenkännlig. 89 Den kan också
jämföras med den idrottselit som växt fram sedan 1940-talet som i sin tur alstrat idrottskarriärsfamiljer. 90
89 Se Göransson (2007a & b). Med kulturelit avsåg Göransson institutionella personer: chef för Dramaten och
dylikt.
90 Se Tolvhed, Helena (2008): Nationen på spel. Kropp, kön och svenskhet i populärpressens representationer
av olympiska spel 1948-1972. Bokförlaget H:ström – Text & Kultur.
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Ekologi som kris, livsstil och estetik: den ekologiska
retorikens ideologiska och utopiska energier
Johan Hedrén
Tema Vatten i natur och samhälle
Johan.Hedren@liu.se
Miljödiskursen är förvisso ännu förhållandevis ung, men har likväl hunnit
genomgå en dramatisk förändring från att vara präglad av tydliga och utmanande
konfliktrelationer under 1960-, 1970- och 1980-talen till ett tillstånd som är
betydligt svårare att greppa och beskriva. På motsvarande sätt har de initialt
livliga utopiska energier som genererade en mångfald av framtidsalternativ nu
tunnats ut i det töcken av retoriska klichéer och ekologiska begreppsfragment som
den kommersiella världen sedan 1990-talet bombarderar oss med. I denna
presentation ges några inblickar i denna förändring, men framförallt kommenteras
reklam och information som lånar sin semantik från den politiska ekologins
diskurs. Vad utmärker denna varufierade fas och hur ser den politiska ekologins
samtida idélandskap ut? Här finns inte utrymme för några uttömmande analyser,
utan endast några, förhoppningsvis, illustrativa nedslag.
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Ekologi som kris, livsstil och estetik: den ekologiska retorikens ideologiska och
utopiska energier
Denna presentation bygger delvis på erfarenheter från ett projekt som visserligen pågått ett
tag, men som på grund av dess komplexitet och omfattning kräver en hel del mer analysarbete
innan några riktigt välgrundade slutsatser kan dras. Projektet utgörs av en analys av hur den
ekologiskt orienterade begreppsvärlden särskilt under de senaste åren kommit att utvecklas
inom reklam, marknadsföring och produktinformation. Som forskare och handledare har jag
dock i ett par decennier varit engagerad i utvecklingen av svensk miljödiskurs, och med utgångspunkt i denna längre erfarenhet kommenterar jag här kort även det vidare sammanhanget för samtidens rikliga utbud av ekologiskt färgade varor och utsagor.
De frågor som projektet utgår ifrån är följande:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hur gestaltas den ekologiska/naturliga/sunda livsföringen: boende, kommunikationer,
fritid, yrke/sysselsättning, familjesituation, stad/land etc?
Hur framställs miljöfrågornas och den hållbara utvecklingens problem: centrala frågor,
utbredning, omfattning, orsaker, prioriteringar, rumsliga relationer mm?
Vilka utgör bärarna av den ekologiskt korrekta/ sunda/naturliga kroppen:
sundhetsmarkörer, klädsel, kön, ålder, etnicitet, sysselsättning, beteendemönster etc?
Hur framställs den ekologiskt korrekta/sunda/naturliga mentaliteten: moral,
värderingar, engagemang?
Vad utmärker den politiska ekologins och det naturanpassade livets metaforik,
narrativitet och symbolvärld?
Hur framställs det ekologiskt korrekta/naturenliga/hållbara landskapet: urbant/ruralt,
kopplingar till sociala relationer osv?
Vetandet om det ekologiskt korrekta, hållbara och naturenliga, hur framställs dess
härkomst och status samt vilka är dess bärare?
Hur gestaltas den ekologiska estetiken och vad kännetecknar dess sociala
sammanhang?

Jag kommer här inte mer än hinna snudda vid dessa frågor, och lite grann antyda i vilken riktning som analysen för närvarande rör sig.
Det kan måhända vara riktigt att beskriva den miljöpolitiska retorikens utveckling som en
successiv övergång till ekologisk modernisering, även om mycket tyder på att den logiken
funnits där hela tiden (mer om detta nedan). Men om man vidgar perspektivet och frågar sig
hur den politiska ekologin tagit sig uttryck i samhället överlag, så är det knappast en särskilt
träffande karaktärisering. Mer korrekt och belysande torde det vara att beskriva detta som en
rörelse mot ekologisk varufiering, samt som en samtidig utopisk urvattning och diversifiering.
I ett historiskt perspektiv på drygt fyrtio år beskriver den politiska ekologin närmast en bana
från en tydligt avgränsbar diskursiv formation konstruerad genom tydliga konflikter och positioner i en slags centrum-periferirelation (staten och dess utomparlamentariska kritiker), till
ett tillstånd av diskursiv upplösning. Den politiska ekologins rika och expressiva begreppsvärld har kommit att verka som en generell impuls, medan de objekt som denna diskurs så
kraftfullt mejslat fram under bara några decennier nu förvaltas med varierande regleringar och
intressen, och utvecklas i vitt skilda sammanhang längs mer eller mindre varierande banor.
Det är nu inte enbart, eller ens i första hand, den så kallade miljösektorn med alla dess institutioner som driver den politiska ekologin. Ja, frågan är om denna sektor överhuvudtaget kan
mäta sig med de processer som pågår inom media, reklam och produktinformation, när det
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gäller att generera och reglera föreställningar om ekologins problematik och lämpliga handhavande.
De senare decennierna kännetecknas bland annat av ett markant uppsving av ekologiska
och i övrigt miljöanknutna argument i marknadsföringen av en stor mängd produkter. Ekologi
och miljö har kommit att bli starkt positivt värdeladdade begrepp med vars hjälp i princip alla
produktkategorier kan saluföras (om än ofta på basis av fortgående resursslukande och ekologiskt destruktiva processer, vilket innebär så kallad ”greenwashing”). Denna utveckling kan
tolkas som en slags idé- och värdemässig förskjutning, eller kanske mer rättvisande och med
hjälp av Raymond Williams klassiska begrepp som en ny ”structure of feeling”, det vill säga,
som ett nytt allmänt utbrett sätt att förhålla sig till och tänka över världen (Williams 1997). Vi
har under dessa decennier rört oss från en situation där miljöfrågorna framförallt gav bränsle
till olika slags alternativa idéer om hur samhället bör utvecklas, till ett läge där miljöengagemang betraktas som en självklarhet, och där strävan efter ekologisk anpassning på ett retoriskt
plan torde ha en närmast hegemonisk utbredning. Det finns dock goda skäl att utgå ifrån att
det bortom denna retoriska konsensus döljer sig en mångfald av ideal och värderingar som
inte bara står i konflikt med varandra utan som också sammanhänger med mer grundläggande
sociala och politiska motsättningar.
Sedan miljödiskursen etablerats under 1960-talet har den ekologiska retoriken antagit flera
olika skepnader. 1960- och 1970-talen utgör en period då föreställningar om det ekologiskt
anpassade och det naturenligt harmonierade livet etableras diskursivt i en rad olika motdiskurser. Det utopiska momentet är här tydligt, till skillnad från senare perioder, då det ekologiska idégodset överlag formats mycket i relation till modernitet eller modernisering, och
därmed till föreställningar och värderingar som väsentligen tillhör det etablerades och förgivettagnas kategori.
Numera är det utopiska momentet i diskursen om hållbar utveckling förvisso synnerligen
starkt och framträdande i de övergripande principformuleringarna, särskilt i de internationella
FN-dokumenten, medan det nationella politiska, praktiska och förvaltningsmässiga arbetet
med hållbar utveckling snarare präglas av den ekologiska moderniseringens logik, med all
den normalisering och utopisk fördunkling som denna innebär (jfr Hajer 1995).
En tydlig förskjutning av ekologins diskurser skedde under senare delen av 1980-talet, i
och med att det politiskt administrativa systemet ihärdigt markerade den enskilda individens
ansvar, och vikten av att välja en ekologisk livsstil. Därmed lades grunden till den alltjämt
påtagliga, och kanske nu tilltagande, kommodifieringstendensen, där den politiska ekologins
diskursiva fält smälts samman med kapitalismens logik, dvs en strävan efter ständigt ökande
vinster och en därtill än så länge korresponderande, ökande varuproduktion. Mycket tyder på
(och kanske kan man också här se något som kan lyftas fram som en för projektet intressant
hypotes) att den ekologiska symbolvärlden därmed utvecklas i riktning mot förenkling, trivialisering och schablonisering. Det föreligger en stark spänning mellan å ena sidan reklamoch massmediespråkets krav på enkelhet, igenkännande/fördomsfullhet, polarisering mm, och
å andra sidan både den politiska ekologins idérikedom och dess komplexa problematik, vilket
innebär att en sådan utveckling med fog kan beskrivas som olycklig och problematisk. Den
politiska ekologin har länge, men på olika sätt, varit en rik inspirationskälla för kritik och
reflexivitet kring samhällsutvecklingen i stort.
Den allmänna, åtminstone retoriska, acceptans som numera vidlåder de ekologiska begreppen har inneburit att det ekologiska tankegodset mobiliserats i en rad nya sammanhang, och
därmed kommit att ingå i nya meningsstrukturer och erhållit nya innebörder. Att vi har en
tilltagande hybridisering av den politiska ekologin är nog statt utom tvivel, och därmed också
en process av integration av ekologiskt tankegods i en stor mängd sociala sfärer. Frågan är om
det också går att urskilja parallella tendenser såsom att sociala grupperingar formeras kring,
eller bekräftar sin identitet, genom olika bruk av den politiska ekologins retorik? Ytterligare
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en tendens, som mött förhållandevis stor uppmärksamhet hos några amerikanska miljöorganisationer är ovan nämnda s k ”greenwashing”. I takt med att ekologin ges en positiv inramning i olika sammanhang, kommersiella såväl som politiska, blir den också retoriskt användbar för att dölja och mystifiera tvivelaktiga och ekologiskt skadliga aktiviteter, och det går nu
att hitta långa listor på produkter som marknadsförs med ekologiska argument, trots att de har
tydligt negativa miljökonsekvenser.
Den ekologiska tankevärlden och problematikens successiva införlivande med offentlig
debatt samt kommersialism och kultur i vid mening har sannolikt också haft en stor betydelse
för diskursiva förskjutningar inom en rad områden, exempelvis i fråga om föreställningar om
det goda livet och globala relationer. Sålunda kan vi se hur detta diskursiva fält under det
senaste decenniet smälter samman med olika ”motståndsdiskurser”, vilka grundas på idéer
som global rättvisa och förnyelse av det ekonomiska världssystemet.
Sammantaget föreligger ett flertal tecken på att de ekologiska politiska och massmediala
uttrycken har radikalt olika ideologiska innebörder, dvs att de stöder olika men mer eller mindre väl etablerade livsstilsideal inom de förhärskande ordningarna, utmed hela skalan från
kompromisslöst systembevarande via experimentella levnadsstrategier och socialt/politiskt
nytänkande till radikal strukturell samhällsförändring. Lika klart är att den ekologiska retoriken är ymnig och mångsidig i fråga om de utopiska innebörderna (Hedrén & Linnér
2008a), och att denna skenbart naturgrundade tankevärld på goda grunder kan analyseras som
ett intressant och flerpoligt konfliktfält (Hedrén & Linnér 2008b).
Den brittiske kulturanalytikern Raymond Williams har tydliggjort hur varje samhälle skapat sin särskilda föreställningsvärld om vad naturen är – hur den fungerar, hur samhället och
mänskligheten förhåller sig till den, och hur man bör behandla den. Han menar att denna
föreställningsvärld till stor del frambringas ur en strävan efter att legitimera både de sociala
relationer som utmärker respektive samhälle och detta samhälles sätt att nyttja naturens resurser (Williams 1997, jfr Soper 1995). På så vis har naturen en ideologisk, eller om man så
vill, hegemonisk, funktion (Harvey 1996, Laclau & Mouffe 2001). Om man dessutom beaktar
hur den strida ström av civilisationskritik som utvecklats parallellt med moderniseringen varit
upplagd, så kan vi också konstatera att naturen många gånger fått låna sitt namn även till argumenten mot det rådande samhällets grundstruktur. Så har exempelvis bilden av den sublima
eller den pastorala och idylliska naturen ställts mot vad som uppfattats som den rationalistiska, behärskade och stela kulturen. Under 1900-talet levererades en flodvåg av skrifter som
just tog spjärn i specifika idéer om naturen. Länge handlade det här framförallt om att försöka
rädda kvar något av det genuina, autentiska, ursprungliga eller naturliga, i en snabbt frambrytande modern värld, där kulturen kom att innesluta allt mer i sitt nät. Det som människorna
frambringade uppfattades i enlighet med detta som konstlat eller onaturligt. Men under loppet
av detta århundrade kom också en mängd filosofier och utopiskt grundade idéer som inte i
första hand gällde hur samhället skulle begränsas i sin utbredning, och lämna öar av ursprunglighetens natur kvar, utan snarare hur det skulle byggas annorlunda, så att gränserna mellan
natur och samhälle istället skulle korsas mer rationellt och respektfullt, och på ett sätt som är
långsiktigt hållbart. Vi skulle på så vis uppnå ett mer naturligt samhälle, och det är runt dessa
olika målsättningar som samtidens politiska retorik i allt väsentligt är flätad.
I detta diskursiva sammanhang har naturen ånyo tydligt framträtt i en motsägelsefull roll.
Å ena sidan fortsätter den att fungera som en slags fond mot vilken föreställningsvärlden om
det kulturella och det samhälleliga kan gestaltas. Kategorierna det sociala eller det kulturella
kan knappast tänkas, åtminstone inte med de innebörder som vanligtvis avses, om inte samtidigt kontrasten natur finns med. Och å andra sidan ser vi nu ständigt ambitioner att göra det
sociala och det kulturella mer präglat av vad som uppfattas som naturligt (Jameson 1994). En
ekologisk livsstil och ett samhälle byggt enligt naturens principer efterlyses numera av de
flesta politiska partierna, och inom produktdesign, marknadsföring, arkitektur och sam-
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hällsplanering florerar tecken som representerar natur, ekologi och det gröna som aldrig förr
(Hedrén 2006).
Naturaliseringen på området torde vara särskilt intressant, då den förföriskt nog har just
naturen som objekt. Vi kan se hur många exempel som helst på hur naturen apelleras till som
en självklart given kategori, och detta sker inte enbart i den politiska retoriken eller inom
reklam och produktinformation, utan många gånger också i de sammanhang då uttalanden
görs i vetenskapens namn.
När ekologin lanserades som en viktig inspirationskälla för miljöengagemanget under
1960-talet lades också grunden för en rik och dynamisk historia av olika ekologiskt baserade
ideal i fråga om estetik, moral och livsstil. Ekologibegreppet är förvisso mångtydigt, och omfattar allt från en tämligen traditionell biologisk verksamhet till vad som närmast kan betecknas som politisk filosofi. När ekologibegreppet används i samband med att miljöfrågor behandlas är det dock ofta oklart vilken slags ekologi som avses, och ekologi kan på goda grunder betraktas som ett slags honnörsbegrepp, vars innebörd uppfattats på många olika sätt genom historien (Hedrén & Asplund 1992). Likväl framträder ekologin retoriskt sett som en
väsentligen vetenskapligt informerad idévärld, och dessutom med naturvetenskapens skimmer
av objektivitet och saklighet, och det råder knappast något tvivel om att frågan om vad som är
det ekologiskt rätta, goda och sköna besvarats och alltjämt besvaras på en mängd olika sätt, i
olika sammanhang. När en anpassning till naturen förfäktas handlar det alltid om en kulturspecifik harmonisering med utgångspunkt i specifika föreställningar om vad som utgör det
naturliga (Glacken 1976 [1967])), och sambanden mellan vad som uppfattas som å ena sidan
naturligt och å andra sidan det rätta, goda och sköna är utan tvivel många.
Ett slående drag i den senare tidens ekologiskt retoriska landskap är en tendens att trivialisera och avdramatisera sammanhang som på goda grunder ofta konstateras både ytterligt komplexa, problematiska och svårhanterade. I och med att så många miljöfrågor visat sig ha en
global utbredning både när det gäller orsaker och effekter har det också blivit tydligt att de
politiska och administrativa utmaningarna är enorma, samtidigt som hot- och riskscenarierna
tornar upp sig allt mörkare. Likväl är det en slags alldaglig gullighet och uppfinnarjockementalitet som många gånger möter när den ekologiska retoriken tar form i reklam och media.
Fokus ligger ofta på det pittoreska, på intimitet, lycka, trygghet, familj, det lokala och det privata. Globala relationer däremot är sällan representerade. Likaså kan man konstatera att de
normer och värderingar som får i särklass mest utrymme är medelklassens, och de köpstarkas.
Detta är tydligt både när det gäller estetiska inramningar, i synnerhet klädstil, matvanor och
boendemiljöer. I reklamens, kampanjernas, mässornas och produktinformationens värld är
den politiska ekologin också synnerligen fragmentariserad. Här förekommer sällan några
ingående analyser, utan istället lånas ofta några få av de tämligen många klichéer som sedan
länge associerats till så kallad grön livsstil.
Om vi däremot vidgar perspektivet och inkluderar informationstexter och hemsidor som
inte i första hand är tillkomna i ett kommersiellt syfte, så framträder istället en oerhört mångsidig och konfliktfylld värld av utopiskt tankegods där exempelvis reklamens konsumtionsinriktade överflödshedonism kontrasterar mot en hedonism baserad på enkelhet, långsamhet,
stillhet och sinnlig förfining. Denna mångfald förefaller faktiskt vara så omfattande och så
konstrastrik, fylld av motstridiga ideal och förhoppningar, att det numera är väl värt att fundera över om det överhuvudtaget är korrekt att beskriva fältet som en ekologisk diskurs eller
en miljödiskurs. Det förefaller snarare vara så att ekologins element kommit att ingå en
mängd föreningar med vitt skilda utopiska rörelser, vilka var och en med varierande grad av
explicit politisk inramning gestaltar ett hopp om en framtid av mer eller mindre radikalt annorlunda slag. Det är just denna utopiska mångfald som detta projekt har som mål att
överblicka och kartlägga.
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Kulturens inflytande och utflytande:
Aspektpolitik i staden
Per Möller
Tema Q, Kultur och samhälle, Linköpings universitet
per.moller@liu.se
För kulturlivet har den kapitalets och produktionens kulturaliseringsprocess som på senare tid
populärt benämns den kreativa ekonomin inneburit en paradoxal tendens. Å ena sidan expanderar kulturen och blir mer central inom ekonomin. Å andra sidan utsätts kulturen för allt hårdare ekonomiska anspråk. Framförallt är denna tendens märkbar på lokal och regional politisk
nivå, var kulturpolitik i många fall sammanfaller med en övergripande politik för ekonomisk
tillväxt. Den numer vedertagna uppfattningen att kulturella resurser och händelser är viktiga
för att skapa ett attraktivt stadsvarumärke är inte bara ett tecken på en generell politisk vändning efter välfärdstatens fall. Det är också en ideologisk figur som härigenom annekterar och
modellerar kulturbegreppet genom att i första hand definiera kulturen utifrån dess värde av
upplevelse och attraktionskraft till staden-som-varumärke. Jag är intresserad av vilka värden
kulturen sägs och syns skapa, och vilka uttryck kulturbegreppet tar sig i denna kontext. Artikeln, som är ett led i mitt avhandlingsarbete kring Malmös stadsförnyelsearbete, tar sin utgångspunkt i den nya statliga kulturutredningens vilja att se kulturen och kulturpolitiken i
större utsträckning som en ”aspektpolitik”. Jag menar att ett sådant synsätt, redan väletablerat
i stadspolitiken, tenderar att inte bara försvaga kulturlivets redan prekära situation, men också
riskerar urvattna den kulturella delaktigheten på en samhällelig nivå.
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Inledning
Det kan vara stort, smått. Det kan vara cafékultur, det kan vara liksom det offentliga
rummet, att det är ljussättningar och ... vad fan det nu kan vara för någonting. (Intervju
med turistenheten, Malmö stad)

Kulturbegreppet står inför förhandling. Indragen i en omfattande produktionsomvandling har
kulturen under den postfordiska epoken förflyttats från en perifier position i den generella
produktionsprocessen till dess centrum. Expansionen inom kultur- och medieindustrierna, de
kreativa näringarna och upplevelseindustrin är ett tecken på detta, vilket har gett upphov till
en bred uppslutning kring att vi idag bevittnar vad som kan betecknas som ett kulturellt genomslag i ekonomin. Ändå har förvånansvärt lite skrivits, i synnerhet i den svenska kontexten, om hur denna förmodade kulturalisering av ekonomin (vilken samtidigt innebär en ekonomisering av kulturen) har påverkat en grundläggande förståelse av vad kulturbegreppet
egentligen innefattar, och i förlängningen hur det påverkar styrningen av det kulturpolitiska
området. Denna artikel tar upp dessa frågor dels utifrån ett stadsförnyelseperspektiv, då föreställningen om det kulturella genomslaget är tydligt närvarande i urbana förändringsstrategier,
dels mot bakgrund av den nya statliga kulturutredningens betoning av att låta kulturen och
kulturpolitiken utvecklas från en självständig sektor till att fungera som en ”aspektpolitik” i
den övergripande samhällsutvecklingen.
Artikeln är ett led i ett avhandlingsarbete med fokus på den kulturella dimensionen av
stadsförnyelsearbetet i Malmö. Tillverkningsindustrins nedgång under 1970- och senare under
90-talet, då man på tre år förlorade en fjärdedel av stadens arbetstillfällen, innbar en djup ekonomisk och social kris för staden. Det senaste decenniet har sedan inneburit en djupgående
och explicit omvandling av Malmö, ”från tung industristad till kunskapsstad” som det så ofta
uttrycks, inte minst av kommunstyrelsens socialdemokratiske ordförande Ilmar Reepalu.
”Kunskapsstaden” är dock inte endast ett begrepp som föregår satsningar på framstående utbildning och innovativa miljöer. Tillika handlar det om att skapa ett attraktivt och upplevelserikt stadsrum där ”kultur har en mycket viktig roll”. 1
I kunskapsstaden räknas oftast upp verksamheter och aktörer ur den traditionella kultursektorn som mycket betydelsefulla; det institutionaliserade, professionella och semi-professionella kulturlivet. Samtidigt är det tydligt att vad som benämns som kultur, eller nämns i
relation till kultur, i detta sammanhang vidgas oerhört. När kulturen till stor del värderas utifrån vilken grad av upplevelse och attraktionskraft den förlänar stadsrummet mister den en
direkt koppling till kultursektorn. Till listan över stadens attraktiva resurser kan då också räknas in sådana händelser vars karaktär endast med svårighet kan betecknas som kulturella, i
betydelsen att de innesluter någon slags estetiskt uttryck, till exempel idrottsevenemang, mässor och konferenser. Med det inflytande kulturen sägs ha på stadsutvecklingen sker parallellt
vad som kan betecknas som ett kulturellt utflytande. I takt med den ökade betydelsen och frekventa användningen av begreppet blir kulturen innehållsmässigt alltmer otydlig och diffus. 2
”Det viktiga är ju att det händer saker” som en intervjuperson inom Malmö stads organisation
uttryckte det.
1

2

Malmö stad, ”Plattform för kunskapsstaden Malmö” (2008), s. 16. Tillgänglig via:
http://www.malmo.se/bostadbygge/mediaarkiv/kunskapsstadenmalmo.4.2ec2683b119e185b0f0800035952.
html
Detta gäller också för tendensen att beteckningar som kulturindustrier, kreativa näringar, upplevelseindustrier etc. i sin uppsamling av skilda kulturverksamheter osynliggör sinsemellan specifika verkningssätt och
ojämna ekonomiska utveckling. Se vidare Per Möller, ”Nödvändigheten i att inte dra förhastade slutsatser:
En kommentar till Baumol och upplevelseindustrin”, Fronesis 2009:31 (kommande).
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Vidare bidrar ”det kulturbärande stadsrummet”, 3 till att skapa en bild av en stad fylld av
upplevelserikedom. Men för vem är bilden tänkt? I första hand tenderar det attraktiva stadsrummet produceras för en marknad utanför den egna stadens gränser. Den nationella och internationella uppmärksamhet som staden tilldrar sig blir ett mått inte bara på framgång, men
också välmående och välfärd. Den projicerade bilden blir också en bild för de i staden boende
att identifiera sig med. I rapporten ”Plattform för kunskapsstaden Malmö” talas det om ett
”urbant kapital” med koppling till det sociala kapital som borgar för goda relationer mellan
människor i en stad:
Motsvarande det sociala kapitalet ska urbant kapital förstås som värden – även direkt
ekonomiska – av det urbana, dvs. de urbana resurser, dvs. de särskilda urbana kvaliteter,
facilititer och annat, som är knutna till stadsmässighet och komplex urbanitet. 4

Det mest signifikanta här är inte så mycket själva definitionen av urbant kapital som anmärkningen att detta ska förstås även som direkt ekonomiska värden. Skiftningen mellan socialt
och urbant kapital, vågar jag påstå, betecknar en grundläggande och strukturell kommersialisering av det sociala livet under senkapitalismen. På likartat sätt har orden ”upplevelse” och
”attraktivitet” genomgått en marknadsanpassning som till viss del, inte helt och hållet, förvandlar dess innebörd. Från att i alla tider utgjort primära bruksvärden för människor (något
annat är otänkbart) har upplevelser och attraktion utvecklats till att bli fullfjädrade ekonomiska kategorier. Denna kommersialisering ger förutsättningarna för den utbredda varufiering
av städer vi idag bevittnar världen över där det urbana rummet och dess sociala liv paketeras
som resmål för turister och som särskilt lämpade platser för innovativa företag och mobila
kreativa människor. 5 Det är till denna komplexa form av varuproduktion som kulturens
upplevelsevärde och attraktionskraft spelar en viktig roll.
Om kulturen kunde tänkas inneha någon form av autonomi under den moderna eran och
industrikapitalismens strikta arbetsdelning mellan materiellt och immateriellt arbete, så verkar
denna tanke vara utan relevans idag. Detsamma gäller för den styrning ”på armslängds avstånd” som länge kännetecknat det kulturpolitiska området, och som härigenom fungerat som
en vidmakthållande faktor för den kulturella autonomin. I sin numer klassiska artikel ”Postmodernismen eller senkapitalismen kulturella logik” pekar Fredric Jameson på hur en sådan
möjlig ”utsida” i produktionen faller samman under senkapitalismen:
Vi måste nu fråga oss om det inte är precis denna den kulturella sfärens ’semiautonomi’
som brutits ned av senkapitalismens logik. Men att hävda att kulturen i dag inte längre
präglas av den relativa autonomi den en gång ägde som en nivå bland andra i kapitalismens tidigare faser (för att inte tala om förkapitalistiska samhällen), är inte nödvändigtvis
detsamma som att säga att den försvunnit eller utplånats. Tvärtom måste vi genast tillägga
att upplösningen av kulturens autonoma sfär snarare skall uppfattas i termer av en explosion: en häpnadsväckande kulturell expansion över hela samhället, som nått det stadium
där allting i våra sociala liv – från ekonomiska värden och statsmakt till social praxis och
själva psykets struktur – kan sägas ha blivit ’kulturellt’ 6

Som Jameson menar innebär denna utveckling inte att vi kan acceptera frånvaron av en kulturell dominant, varken som en stilistisk värderelativism eller i bredare mening som en avideo-

3
4
5
6

”Plattform för kunskapsstaden Malmö”, s. 21.
Ibid., s. 25.
Timothy A. Gibson, ”Selling city living”, International Journal of Cultural Studies, Vol. 8, No. 3 (2005).
Fredric Jameson, ”Postmodernismen eller Senkapitalismens kulturella logik”, Postmoderna tider? , red.
Mikael Löfgren & Anders Molander (Stockholm, 1986), s. 316.

439

logiserad politik. I sammanhanget av en tilltagande kapitalisering av ”upplevelsesamhället”, 7
tycks just kultur-som-upplevelse utgöra en sådan dominant figur.
Som vi kommer att se fungerar således ”upplevelseindustrin” inte bara som ett begrepp för
en utvidgad kultursektor som spänner från konstnärligt skapande till datorspelsutveckling och
turism. När staden i sig antar formen av en upplevelsebaserad plattform blir det även en beskrivning för skapandet av en gemensam kultur i staden, en kultur levd genom upplevelsen.

Stadspolitik
Ihop med en tilltagande urbanisering och fokus på staden som produktionscentra har stimuleringen av en ekonomi som inkorporerar estetik, upplevelser och kulturella resurser fått ett
explicit uttryck i föreställningen om den ”kreativa staden”. Som begrepp är den kreativa staden främst associerad med Charles Landry och Franco Bianchini.8 Däremot är konceptet
vittförgrenat att en stads utvecklingsförmåga i allt större utsträckning bottnar i dess strategier
att förädla olika former av kreativitet och upplevelserikedom, och att verka attraktiva på en
förhårdnande global konkurrensmarknad om välutbildad arbetskraft, turister och riskkapital.
Den kreativa staden är således tätt sammanbunden med liknande begreppsbildningar som
”kunskapsstaden” och ”entreprenörsstaden”. 9 I sin tur utgår dessa begrepp från de större sociala omvandlingsmönster som sedan 1960-talet ligger i framväxten av det postindustriella
samhället, lett av den innovativa kunskapens och den avancerade teknologins allt större inflytande på den samhälleliga produktionsprocessen. 10 Med Richard Floridas Den kreativa
klassens framväxt har denna utveckling fått sitt mest samtida exempel. Floridas framstegssaga
om kreativiteten som ekonomins motor och de tre T:ens (Teknologi, Talang och Tolerans)
betydelse för regional och lokal tillväxt kan inte sägas vara särskilt nydanande i sig. Florida
har dock lyckats att föra samman en rad föreställningar som varit i svang en längre tid om
samhällets individualisering, flexibilitet i arbetslivet och en tilltagande upplevelsekonsumtion
och förpackat detta i ett populärt koncept, ledsagad av det smått magiska ordet ”kreativitet”. 11
Floridas resonemang har också en stark urban prägel: ”Platser utgör de ekosystem som tar
vara på mänsklig kreativitet och omvandlar den till ekonomiskt värde”. 12 För att städer och
regioner ska växa, ekonomiskt som socialt, måste de därmed enligt Floridas menande vara
beredda att tillgodose den kreativa klassens önskemål om en upplevelserik miljö där de trivs
att leva och arbeta. Betoningen av arbete som livsstil framför ensidigt arbete i anställningsform, en attityd Florida tillskriver den kreativa klassens medlemmar, gör platsen till ersättare
för företaget som central aktör för produktionsutvecklingen. 13 Kombinationen av en utopisk
kreativitet och i tiden gångbara politiska strategier utgör till stor del förklaringen till Floridas
genomslagskraft inom regional- och lokalpolitiken världen över. Politiker i den prekära situationen att erövra en position för just sin region/stad i den ”nya” ekonomins landskap har här
funnit en ledstjärna. Det finns dock en synnerligen realpolitisk kärna i pådrivandet av denna
kreativitens ideologi som till syvende och sist stavas neoliberalism. Relationen plats-företag
har med den politiska och ekonomiska utvecklingen, åtminstone sedan 1970-talet, ingått i en
komplex dialektik som inte närmelsevis endast kan förklaras med att platsen ersatt företaget.
Snarare har platsen som sådan omvandlats till ett företag och i allt större utsträckning tillde7
8
9
10
11
12
13

Gerhard Schulze, Die Erlebnisgesellschaft (Frankfurt am Main, 1992).
Charles Landry & Franco Bianchini, The Creative City (London, 1995).
Tim Hall & Phil Hubbard (red.), The Entrepreneurial City: Geographies of Politics, Regime and
Representation (Chichester, 1998).
Daniel Bell, The Coming of Post-Industrial Society (New York, 1999).
Jamie Peck, ”Kreativitet som lösningen på allt”, Fronesis 2007:24.
Richard Florida, Den kreativa klassens framväxt (Göteborg, 2006), s. 15.
Ibid., s. 269.
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lats egenskaper karakteristiska för företagsvärlden. Utan tvivel gäller det för platsens styrning.
När en traditionell lokal välfärdspolitik mer och mer överskuggas av satsningar för att stimulera ekonomisk tillväxt uppbackade av New Public Management strategier (NPM) och Public
Private Partnerships (PPP) blir den offentliga politiken i lika hög grad som det privata företaget beroende av ekonomisk spekulation och risktagning. 14 I denna ”omformuleringens politik” genomgår den lokala politiken en ”företagisering” i organisation och styrning. 15 Vidare
omformuleras också den lokala politkens själva syfte. Från att traditionellt varit politiska enheter för tillgodoseendet av välfärd och service för sina medborgare, har regionen och kommunen i allt större utsträckning kommit att bli aktörer som formulerar strategier för att generera ekonomisk tillväxt. 16 Det betyder inte att man rakt övergivit sin centrala uppgift att sörja
för välfärden. Snarare är det så relationen mellan välfärd och ekonomisk tillväxt har naturaliserats så till den grad att det framstår som omöjligt att tänka det ena utan det andra. Om den
lokala politiken skapar ett gynnsamt klimat för näringslivet och marknaden förväntas den
vinst som inbringas komma välfärden och medborgarna tillgodo genom principen om en nedsipprande ekonomi (trickle-down). I Malmö blev denna politiska strategi verkligt explicit i
och med handlingsprogrammet ”Välfärd för alla: Det dubbla åtagandet” som drevs under en
fyraårsperiod mellan 2004-2008: ”Det dubbla åtagandet är att vi förutom att ge god service till
Malmöborna även ska marknadsföra Malmö som en attraktiv plats, så att tillväxten stimuleras. Utan tillväxt ingen välfärd.” 17

Kunskapsstadens kultur: En del av den symboliska ekonomin
För att överkomma de bekymmer som industrisamhällets nedgång förde med sig i form av
förlorade arbetstillfällen och, som en följd av det, utflyttning och förlorade skatteintäkter har
flertalet regioner, kommuner och städer att koncentrerera sig på utvecklingen av nya branscher. Det har blivit en vedertagen strategi, kanske främst inom storstadsregionerna, att satsa
på utvecklandet av högteknologiska och innovativa kunskapsindustrier. Också servicenäringens tillväxtpotential uppmärksammas brett, då i synnerhet som en del av turistindustrin. Med
denna koncentration ökar också behovet av att på olika sätt iscensätta platsen (regionen/staden). I stadsrummet genomförs spektakulära byggnadsprojekt och evenemang av olika
storlek och karaktär för att skapa uppmärksamhet och verka attraktiv för turister och företag. I
vidare bemärkelse har varumärkesarbete blivit en lika naturlig ingrediens i den offentliga politiken som inom näringslivet. Platser ska helst förknippas med en särskild positiv känsla eller
förnimmelse av vad man kan tänka sig uppleva på plats.
I detta omvälvande projekt har kulturen kommit att ges en central position. Dels uppmärksammas en brett definierad kultursektor, i nära förbindelse med kreativa näringar och upplevelseindustrin, som en potentiell tillväxtmarknad och skapare av nya arbetstillfällen. Dels har
kulturen getts en funktion av lokaliseringsfaktor, 18 i nära förbindelse med besöksnäringen och
det platsspecifika varumärkesarbetet, vilket är tänkt att locka till sig intresse från media, turister, investerare och möjliga nyinflyttare. Till detta kan tilläggas att kultur, som begrepp och
estetisk praktik, används inom stadsplaneringen, som utsmyckning, och som distinktionsvärde
i uppbyggnaden av nya, eller upprustningen av äldre, bostads- och näringsområden.
14 Merijn Oudenampsen, ”Back to the Future of the Creative City”, Variant 31:2008.
15 Tove Dannestam, Stadspolitik i Malmö. Politikens meningsskapande och materialitet (Diss. Lunds universitet, 2009). Dalia Mukhtar-Landgren, ”Entreprenörsstaden: Postindustriella Malmö öppnas upp och stängs
ner”, Den bästa av världar?, red. Mekonnen Tesfahuney & Magnus Dahlstedt (Hägersten, 2008).
16 David Harvey, “From Managerialism to Entrepreneurialism: The Transformation in Urban Governance in
Late Capitalism”, Geografiska Annaler B: 71 (1989).
17 http://www.malmo.se/see/servlet/SeeController?cmd_type=document&nid=21107&p (20060803).
18 Lisbeth Lindeborg, Kultur som lokaliseringsfaktor: Erfarenheter från Tyskland (Stockholm, 1991).
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På dessa sätt blir kulturen ett framträdande element i produktionen av det Sharon Zukin
benämner stadens symboliska ekonomi. 19 Den symboliska ekonomin är symbolisk i så motto
att den är uppbyggd av immateriella kategorier som image, känsla, attraktionskraft etc. Men
samtidigt inbegriper den, som påpekats här, en rad materiella förutsättningar och praktiker av
ekonomisk, politisk, produktionsmässig och rumslig art. Historiskt sett, menar Zukin, har den
symboliska ekonomin varit en överflödsekonomi. Välstånd och ekonomiskt mervärde har
spillt över till kulturen. Men sedan 1970-talet, och de strukturella förändringar som följer av
massindustrins nedgång och det spekulativa finanskapitalets expansion, har kulturen i sig
kommit att användas som ett medel från lokala politikers sida för att stimulera ekonomisk
tillväxt. 20
Det uppstår dock här en rad frågor: Vilken kultur handlar det om? Vilken typ av värde och
kapital är det som skapas och utbyts i stadens symboliska ekonomi? Vad ger det för konsekvenser för den traditionellt definierade kultursektorn och kulturpolitiken? Och slutligen; Vilken gemensam levd kultur är det som byggs upp i staden?

Kulturbegreppet: Levnadssätt och artefakter
”Kultur” är inte ett fast begrepp. Liksom en mängd andra icke-fasta begrepp; demokrati, bildning, konst etc. är ”kultur” som ord och praktik hela tiden utsatt för förhandlingar, omvärderingar och konflikter. Ändå har ”kultur”, precis som övriga nämnda exempel, någonstans en
betydelse som tycks vara allmän, som att vi vet vad vi pratar om fastän vi inte kan, behöver,
eller vill definiera vad det exakt är för något. För Raymond Williams innebar genomförandet
av en kulturanalys att ”söka sig mot en medvetenhet om själva begreppet” och samtidigt inse
att denna medvetenhet varken är generell eller universell utan historisk. 21 Analysen av
begreppet blir än mer nödvändig just mot bakgrund av en möjlig förnimmelse om en allmän
och gemensam uppfattning av dess innehåll. Ett allmänt uppfattat begrepp tenderar att dölja
en rad outtalande antaganden och värderingar som får konskevenser vilka vida överstiger
själva begreppets omfattning; konsekvenser av social, samhällelig och politisk art. I det här
sammanhanget syftas till att användandet av begreppet ”kultur” inte bara skänker mening åt
vissa verksamheter och handlingar som ”kulturella”, men att detta användande också har en
direkt verkan på vilket sätt vi uppfattar och förstår vår sociala tillvaro, vårt samhälle och vår
tids politik.
Primärt innehar ”kultur” två betydelser vilka fungerar som utgångspunkter här. Dels talar
vi om ”kultur” brett, i antropologiska termer. Dels smalt, i estetiska termer. Williams så ofta
refererade definition av kultur som ”ett helt levnadssätt” (whole way of life) pekar utan tvivel
i första hand på den antropologiska innebörden av kultur.22 Som sådan berör ”kultur” den
samhälleliga dimensionen; kultur som en mer eller mindre organisk process som grundlägger
en tillhörighet eller ett sammanhang vilket skapas och återskapas genom berättelser, ritualer
och handlingsmönster. Denna kollektiva gemenskap bärs upp lika mycket av en medveten
förståelse som en omedveten känsla av de kulturella mönstren: ”En kultur är, medan den levs,
alltid delvis okänd, delvis oförverkligad. Skapandet av ett samhälle innebär alltid ett utforskande, för medvetenheten kan inte föregå skapandet och det finns ingen formel för okända
erfarenheter”.23 Kulturen är alltså en aldrig slutförd process. Det sker ständigt ett fortgående
skapande och omskapande av uttryck, värden och mening. För Williams är denna process en
primär del i ett politiskt projekt. Kultur som ”ett helt levnadssätt” innebär allas delaktighet i
19
20
21
22
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Sharon Zukin, The Culture of Cities (Oxford, 1995).
Ibid., s. 12.
Raymond Williams, Marx och kulturen, (Stockholm, 1980), s. 13.
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formandet av det gemensamma samhället. Det aldrig färdiga skapandet ligger till grund för
utvecklingen av kulturens helhet; hela samhället och alla dess medlemmar. Som Terry Eagleton skriver: ”Enligt Williams är en gemensam kultur en kultur som ständigt omarbetas och
omdefinieras av medlemmarnas kollektiva praktik, inte en kultur där värden som har utarbetats av en minioritet tas över och passivt levs av en majoritet.”24
Inbäddad i detta vittomfamnande kulturbegrepp ligger den snävare betydelsen av kulturen
som ett specifikt produktionsfält. Denna ”estetiska” definition (ett annat tvetydigt begrepp)
ringar in ett antal verksamheter i samhället som klassiskt har identifierats som de ”sköna konsterna”; musik, teater, bildskapande etc. Alltmedan moderna och postmoderna rörelser inom
konsten har bearbetat den klassiska estetiken genom att inkorporera nya uttryck och praktiker
i det konstnärliga skapandet har detta snävare kulturbegrepp utvecklats mot en mer eller
mindre objektsstyrd kulturuppfattning. Det är i huvudsak verket, produkten av skapandet, som
här står i centrum snarare än den levda ”processuella” kultur som det bredare kulturbegreppet
ringar in. Hannah Arendt applicerar till exempel ett sådan artefaktiskt kulturbegrepp när hon
talar om kulturen som ”de föremål som varje civilisation lämnar efter sig såsom kvintessensen
av den anda som besjälat det, ett bestående vittnesbörd om denna anda.”25 På intet sätt är
alltså den snävare kulturen lösgjord från den bredare, levda, kulturen. Men som materialiserade uttryck för ”den anda som besjälat det” utgör den kulturella artefakten ett specifikt fall.
Genom historien har denna särskildhet ledsagad av berättelsen om auran, definierad som en
känsla av avlägsenhet inför ett föremål hur nära det än må befinna sig.26 Vidare har vissa
objekt och verksamheter bevarat sin särställning genom att vara föremål för dokumentation
samt varit uppburen av en normativ politisk apparat som vidmakthållit dess centrala position.

Kulturpolitik i förändring: Sektor & Aspekt
Genom så gott som hela 1900-talet har en glidning mellan det bredare, antropologiska, och
det snävare, estetiska, kulturbegreppet varit närvarande i den kulturpolitiska diskursen. 27 I den
nya statliga kulturutredningen som presenterades i februari i år stöter man på denna obestämdhet redan på de första raderna, i den inledande sammanfattningen: ”Kultur är de mönster
som vi människor skapar för vår samvaro. Det finns yttringar av vår kultur som är särskilt
betydelsefulla för hur de mönstren utvecklas. Kulturpolitiken handlar om dessa. Konst och
andra kulturyttringar liksom kulturarvet behöver ges en starkare ställning och dess betydelse
bekräftas.” 28 Att tala om kultur i termer av ”mönster” är otvivelaktigt att, som Williams, tala
om kultur som ett helt levnadssätt vilket inkluderar så gott som alla typer av praktiker och
handlingar, kommunikation och meningsskapande. Men citatet säger samtidigt att kulturpolitiken i synnerhet handlar om att vårda och ge förutsättningar för ett antal särskilt betydelsefulla yttringar som utkristalliserar sig i detta mönster, till exempel konst, vilket ger en klart
snävare kulturdefinition, en vilken påminner mera om Arendts artefaktiska begrepp. För kulturpolitiken innebär den snävare kultursynen att det finns en specifik sektor i samhället, knuten till en administrativ apparat, som det ligger i dess huvudsakliga uppgift att förvalta. Sektorsindelningen är dock inte enbart tekniskt rationell till sin karaktär, men också högst normativ. Att avgränsa ett område innebär per definition att lämna något utanför. Den markör som
legat till grund för kultursektorns avgränsning, och för kulturpolitiken, har länge varit förankrad i en traditionell distinktion mellan finkultur och masskultur, mellan offentligt och privat,
mellan ickekommersiellt och kommersiellt.
24
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Den svenska kulturpolitiken har, liksom i de nordiska grannländerna, traditionellt varit
nära knuten till de sociala välfärdsmålen vilket gör den offentliga inblandningen i kulturlivet
stor. 29 Förutom sådana mål som att skydda yttrandefriheten, skapa förutsättningar för kulturell delaktighet och främja decentralisering, återspeglas den välfärdsorienterade kulturpolitiken i den grundläggande idén att ett visst produktionsfält lyfts ut ur de ekonomiska förhållandena på marknaden. Principen är givetvis gällande för hela den statliga välfärdsapparaten så
länge den drivs utan krav på ekonomisk vinst. I den svenska kulturpolitiska debatten har
denna grundläggande idé sitt oomtvistat största symboliska värde i det från 1974 års proposition uttryckta målet att ”kulturpolitiken ska motverka kommersialismens negativa verkningar
inom kulturområdet”. 30
I årets kulturutredning ligger förslaget att stryka detta mål, då man menar att ”frågan om
förhållandet mellan kultur och marknad numera uppfattas på ett annat sätt än vad som kan
fångas i satsen om kommersialismens negativa verkningar”. 31 Bland annat nämns här förändringar i villkor för lagring och distribution av information på grund av den digitala teknikens
utveckling. Men frågan bottnar också i en motvilja att definiera konstnärlig kvalitet, en vidhängande uppgift till att bestämma vad som är av (sämre) kommersiell art och inte. Det ligger
i kulturpolitikens intresse, menar man, att i först och främst värna kulturen som en obunden
och dynamisk kraft i samhället. 32 Huvudskälet att inte behålla formuleringen om
kommersialismens negativa verkningar bottnar dock också i ett förändrat politiskt landskap.
Den ideologiska skiljelinjen mellan offentlig styrning och marknadsstyrning har sedan 1970talet suddats ut alltmer. Det råder idag en större konsensus kring nödvändigheten av ett samspel mellan offentlighet och marknad för ett välfungerande samhälle och en välmående kultur. 33 I takt med rådande politiska klimat förändras kulturområdet, liksom övriga
välfärdssektorer som utbildning och sjukvård, mot en större variation av offentligt och privat
ägande och styrning.
Målet att motverka kommersialismen kan också ses förlora legitimitet i skenet av den privata kulturkonsumtionens omfattning. I Sverige har de privata utgifterna inom kultur- och
medieområdet de senaste tjugo åren ökat med närmare 10,5 miljarder vilket är mer än dubbelt
så mycket som de offentliga medlen har ökat. Sammanlagt bekostas nästan 70 procent av
kulturkonsumtionen av hushållen själva. 34 Detta förhållande föranleder uppfattningar, i
synnerhet från den politiska högerkanten, att ett allmänt ekonomiskt välstånd är mer främjande för ett vitalt kulturklimat än offentliga kulturpolitiska insatser. 35 Till saken hör dock att
den privata kulturkonsumtionen är mer konjunkturkänslig än de offentliga medlen. Till exempel under 1990-talets ekonomiska kris var de privata besparingarna mer markanta än de offentliga. 36 Även talet om en expansiv upplevelseindustri och kreativ sektor, vilket har fått ett
ökat inflytande på kulturområdet, bygger på argument som till stor del grundar sig på den
privata marknadens tillväxt. Till exempel i KK-stiftelsens analys av upplevelseindustrins ut29
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veckling understryks att ett ökat välstånd, tillsammans med en teknisk utveckling som gör
kulturprodukter mer tillgängliga, billigare att framställa och lättare att distribuera och lagra
ligger till grund för en ökad kulturkonsumtion. 37 KK-stiftelsen, Stiftelsen för kunskaps- och
kompetensutveckling, är den aktör som i första hand har etablerat upplevelseindustrin som
begrepp och projekt i Sverige. Utöver en snäv definition som ringar in tretton stycken områden som särskilda upplevelseindustrier (Arkitektur, Datorspel/TV-spel, Design, Film, Författarskap/Publicering, Konst, Media, Mode, Musik, PR/Kommunikation/Reklam, Scenkonst,
Turism och Utbildning/Edutainment) så framhåller man upplevelsen som en central faktor
inom så gott som all typ av produktion och konsumtion: ”när vi talar om upplevelser menar vi
allt från den konstnärliga upplevelsen till ett sätt att få uppmärksamhet för en produkt, en
tjänst eller ett budskap”. 38 Dubbelheten i KK-stiftelsens definition är intressant. Precis som
inom traditionell kulturpolitik speglas å ena sidan till en viss sektor i samhället som i synnerhet betydelsefull att bistå och utveckla, och å andra sidan en mycket bredare process som påminner om den nya kultutredningens tal om sociala ”mönster”. I det här fallet bildas mönstret
utifrån ett uttryckt behov/begär av upplevelser som står över det vardagliga. Symptomatiskt
nog rör det sig om upplevelser utan någon skiljelinje mellan kommersiell och icke-kommersiell art.
I stora drag är upplevelseindustrin ett tecken för en historisk utveckling från industrisamhälle till postindustriellt samhälle i de välutvecklade kapitalistiska länderna. Med denna förskjutning har fasta egendomar och kapital har förlorat i värde. Det tjänstebaserade arbetet har
blivit mer centralt i den generella produktionsprocessen. Estetiska och emotionella, upplevelsebaserade, element används i allt högre grad för att tillfredsställa en immateriellt präglad
konsumtion, vilken har fått ett allt större ekonomisk inflytande. Den individuella kreativa potentialen understryks som helt avgörande för produktivitet och tillväxt. Det är mot bakgrund
av denna utveckling som den nya kulturutredningen lägger fram sitt betänkande, och deras
egen analys är att det är dags att lämna 1900-talet bakom sig:
Kulturpolitik borde i 2000-talets tjänstesamhälle med dess betoning på frågor om kultur i
vid mening vara ett centralt och viktigt politikområde. Det borde vara mer centralt än på
1970-talet. Men så är utifrån de flesta bedömningskriterier inte fallet. För oss framstår det
som en rimlig slutsats att detta i hög grad beror på att dagens kulturpolitik är så fast
förankrad i industrisamhälle och 1900-talsmodernitet att den därför har svårt att ta den
plats som den bör ha i samtiden. 39

Som en effekt är det en av huvudlinjerna i den nya statliga kulturutredningen att kulturpolitiken i större utsträckning än tidigare bör ha funktionen av en aspektpolitik. Vad man syftar till
är just att kulturen och kulturpolitiken inte bör begränsas till en specifik sektor utan snarare,
som en aspekt eller dimension, tillföra nya kunskaper och perspektiv också inom andra samhällsområden. Genom att på så sätt bredda kulturpolitikens domäner är det utredningens förhoppning att man ska överkomma vad som benämns som ett kulturens och kulturpolitikens
”sektoriseringsproblem”:
Genom avgränsningen har kulturpolitiken måhända stärkts genom en egen tydlig identitet, men säkert också tappat kraft genom att dess ändamål och verksamheter inte kunnat
dra full nytta av de utvecklingsmöjligheter som mer långtgående integration och samspel
med företrädare för andra samhällsområden erbjuder. 40
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De områden som utredningen främst inriktar sig på där kulturen ska integreras är; skola,
forskning, entreprenörskap, regional tillväxt, hälsa respektive miljö.
Vad det gäller frågan om regional tillväxt, vilken ligger närmast det jag vill diskutera här,
är det utredningens bedömning att den statliga, den regionala och den kommunala kulturpolitiken i större utsträckning än tidigare bör samspela. För detta föreslås genomdrivandet en så
kallad ”portföljmodell” där det regionala och kommunala inflytandet ökar vad det gäller att
definiera ändamålen för de från statens utdelade kulturbidragen. Modellen skulle ge regionerna och kommunerna större möjligheter att själva anpassa användningen av bidragen till
lokala behov och önskemål. Istället för detaljreglerade bidrag, skulle den statliga kulturpolitiken mer generellt ge riktlinjer för bidragens prioriteringar. Det är bland annat utredningens
anvisning att behovsanalysen av var regionerna ska investera sina kulturmedel i första hand
definieras utifrån medborgarnas intressen, 41 vilket återigen understryker den nära kopplingen
mellan kulturpolitik och välfärdspolitik.
Men ”medborgarnas intressen” är en komplex sak, om inte förr så nu när välfärden som
sådan är indragen i en politisk utveckling där ekonomisk tillväxt och social välfärd alltmer
räknas som en ömsesidig angelägenhet.

Malmö: Kunskapsstaden
Det senaste decenniet har Malmö genomgått vad som måste sägas vara en radikal omvandling. Den gamla arbetarstaden med varvsindustrin som både ekonomisk försörjare och identitetsmarkör är ett minne blott. Dock är det ett minne som inte så mycket trängts undan som det
har blivit en komponent i uppbyggnaden av det ”nya” Malmö, kunskapsstaden Malmö, så
som en historisk epok att ta avstamp ifrån och med distans relatera till. Kockumskranen, stadens före detta landmärke, har blivit ett kitschobjekt som återfinns reproducerat på t-shirtar. I
Västra hamnen, området där varvsindustrin tidigare hade sitt fäste, renoveras nu de gamla
industrilokalerna för att inhysa nya näringsgrenar och verksamheter, dock med den utvändiga
patinan av det gamla bevarad. 42 Bilden av varvsarbetarna som stadens bärande kraft används
också för att understryka kontrasten mellan vad som varit och vad som nu är; ”från hamnen
kommer inte längre varvsarbetare utan studenter på cykel”. 43 Med industristaden Malmö som
måttstock legitimeras och ges tyngd till kunskapsstadens framväxt, samtidigt som det gamla
samhällets brister poängteras. Även om den nu förestående globala finanskrisen hotar tillväxten, så kan den tankemässigt inte vara värre än den kris som Malmö redan tagit sig igenom:
”Idag jobbar det fler människor i Västra Hamnen än under Kockums glansdagar. Men istället
för att det är ett företag, så är det nu tvåhundra. /…/ Det är inte ett företag som går under i den
här krisen i en gigantisk global strukturomvandling, utan det är en massa små och stora företag där kanske något slås ut just nu, men något annat kanske växer.” 44

Politisk fragmentisering
Vägledande för stadsförnyelsen i Malmö har varit ett antal stora utvecklingsprojekt; anläggandet av Malmö högskola, exploateringen av Västra Hamnen, utökat regionsamarbete i Öresundsområdet med Öresundsbron och Citytunneln som viktiga infrastrukturella faktorer. Till
detta kan också läggas den nu pågående satsningen i området Hyllievång med bland annat
profilerade bostadsområden, kontorslokaler, mässanläggning, den nyligen uppförda evenemangsarenan Malmö Arena och det påbörjade bygget av ”Skandinaviens mest internationella
41
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köpcenter”, Emporia. 45 Flera av dessa betydelsefulla projekt har sin upprinnelse i ett
visionsarbete, Malmö 2000, som kommunstyrelsen initierade 1995. Det huvudsakliga syftet
med detta arbete var att med gemensamma krafter föreställa sig en önskvärd framtid för
Malmö, samt att formulera riktlinjer för dessa visioner att realiseras. Inom Malmö stads organisation är det tydligt att just detta visionsarbete markerar starten för stadsförnyelsearbetet.
Inte minst visar det sig när jag intervjuar tjänstemän som nästan av slentrian rabblar den historieskrivning som etablerats kring Malmös förvandling, samtidigt som man noga understryker
det arbete som ligger bakom:
Ilmar var ny på sin post och vi var mitt i den djupaste krisen. Men i mitten av 90-talet så
det gjordes det då ett stort visionsarbete i Malmö, väldigt fritt, öppet, tillåtande. Alla förvaltningar var inblandade, politikerna var inblandade och det utmynnade bland annat i
idén om omvandlingen av Västra Hamnen till någonting annat. En idé om en högskola i
Malmö. Så man kan säga … att hela det här visionsarbetet och däri också stadsbyggnadsvisionen, stadsbyggnadsarbetet, var ju i viss mån, ja, det var absolut en reaktiv handling
på ett krisläge. Men samtidigt … ur det kom visionära, innovativa, drivande strategier
eller medel för att ta oss ur den krisen, in i någonting annat.

Och en annan:
Genom att man insåg vidden av det hela så satte man igång ett visionsarbete, och det ...
jag tycker det är väldigt viktigt det visionsarbetet. Man vågade, och var konsekvent. För
det krävs ju mod och konsekvens till att driva ett förändringsarbete. Där finns alltså en
väldigt tydlig och uppenbar tanke och styrning bakom det här.

Kommunstyrelseordföranden Ilmar Reepalu, som här nämns, är oftast påtalad som initiativtagaren till Malmö 2000. Det är dock värt att uppmärksamma att själva arbetet sedan drevs utan
politisk styrning, på tjänstemannanivå och tillsammans med representanter från bland annat
näringslivet och universitetsvärlden. Denna ”fragmentarisering” av den politiska makten, tillsammans med det ledande visionära tänkandet och målstyrningen snarare än detaljbeskrivna
beslut, gör Malmö 2000 till ett representativt exempel på en styrningsform typisk för den
postindustriella entreprenörsstaden. 46 Makten förskjuts från de folkvalda politikerna till en
vagt definierad ”urban regim”, 47 sammansatt av lokala aktörer med gemensamma intressen;
offentlig förvaltning, byggherrar, fastighetsmarknaden, konsulter, kommersiell service etc.
Om denna, som en av intervjupersonerna sade, mera ”tillåtande” styrning kan sägas ge positiva effekter tack vare en flexiblare och mer tillväxtvänlig politik, så är den samtidigt tätt förbunden med en risk för försvagad demokratisk insyn och medborgerligt inflytande.
Det kulturpolitiska området tenderar att fragmentariseras på liknande sätt; dels genom lösare politiska riktlinjer, dels genom att flera aktörer söker mandat på området. Den nya statliga kulturutredningens önskar mer generella, mindre specifika, riktlinjer för användandet av
de regionala medlen. I Region Skånes första kulturpolitiska program, Växa med kultur, från
2003 sker samma rörelse bort från den politiska detaljplaneringen: ”Den politiska styrningen
ska inriktas på visioner, mål, strategier och finansieringsformer samt formulering av uppdrag
och utformning av system för återkoppling, uppföljning och utvärdering.” 48 Samma program
är vidare ett exempel på den utveckling av kulturområdet från sektors- till aspektpolitik som
45 http://malmo.se/bostadbygge/utvecklingsomraden/hyllie/aktuellabyggprojekt/emporiakopcentrum.
4.15e57d2f10b3d9d3bbb80002387.html (20090815)
46 Mukhtar-Landgren.
47 Ingemar Elander (red.), Den motsägelsefulla staden: Vardagsliv och urbana regimer (Lund, 2001).
48 Region Skåne, ”Växa med kultur” (2003), s. 15.
Tillgänglig via http://www.skane.se/templates/Page.aspx?id=66578 (20090909).
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kulturutredningen förordar. Konstens och kulturens obundenhet betonas, men samtidigt faller
kulturen som en ”avgörande utvecklingsfaktor” in i de övergripande regionala målen om tillväxt, attraktionskraft, bärkraft och balans. 49
Som Sven Nilsson beskriver det växer det fram en ”kulturpolitik av andra ordningen”.50
Denna utveckling är speciellt tydlig på inom det regionala och kommunala styret, vilket bottnar i att kulturlivet på denna nivå under längre tid än den statliga varit integrerad i den generella samhällsutvecklingen, inte heller har den regionala och lokala kulturpolitiken varit, som
Nilsson menar, lika tyngd av den statliga kulturpolitiska normativa föreställningar om högt
och lågt kulturvärde. En kulturpolitik av ”andra ordningen” medför bland annat att fler aktörer, i synnerhet de som understryker kulturens potentiella ekonomiska värde för regionens,
stadens eller platsens utveckling, tillskansar sig ett större inflytande på kulturpolitikens område. Ett exempel från Malmö är den kommunala marknadsföringsgruppen MINT (Marknad,
Information, Näringsliv och Turism) vilken är tänkt att samordna frågor inom Malmö stad om
”kommunens arrangemang inom kultur och fritid och i stadsmiljön”. 51 2004 antogs av
kommunstyrelsen marknadsplanen ”Mötesplats Malmö” som MINT-gruppen gemensamt
hade arbetat fram ”med aktiv medverkan av arrangemangsansvariga inom kommunens förvaltningar och kulturbolag samt representanter för Malmös kommersiella arrangörer, kulturorganisationer, besöksnäring med eventföretag, hotell, restauranger och andra utomstående
aktörer”. 52
Till sitt innehåll är ”Mötesplats Malmö” ett dokument i tiden som ringar in den märkbara
tendensen i stadspolitiken att välfärd och ekonomisk tillväxt är två sidor av samma mynt: ”På
samma sätt som att Malmö skall ha bra skolor, gott om arbeten, bra kommunikationer och en
ren miljö skall Malmö också vara rikt på intryck och upplevelser.” 53 Behovet av att
marknadsföra staden som ett upplevelserum omtalas gång på gång som en direkt
nödvändighet i en växande konkurrenssituation mellan städer och regioner:
Bakgrunden till denna skärpta konkurrens är de förändringar som kan märkas inom alla
moderna samhällen i Västeuropa och USA med omflyttningar från mindre till större befolkningscentra och där gamla industristäder tvingas söka nya roller och utvecklingsmöjligheter. Här består attraktionskraften inte längre i tillgång på sysselsättning inom tillverkningsindustrin. I stället konkurrerar man med andra medel utifrån begrepp som miljö,
kunskap, upplevelse, kreativitet och individualitet etc. 54

En av huvudpoängerna med ”Mötesplats Malmö” är att alla de evenemang som arrangeras i
Malmö, av kommunen själva eller av externa aktörer, sätts in i ett sammanhang av vad man
benämner som den ”kommungemensamma helheten”. 55 Alla evenemangen, vare sig det gäller
”en-gång-i-livet-arrangemang” eller ”ständigt återkommande lokala arrangemang”, 56 tänks så

49 Ibid., s. 9ff.
50 Sven Nilsson, Kulturens nya vägar (Malmö, 2003), s. 285.
51 Malmö stad, ”Mötesplats Malmö” (2004), s. 3. Tillgänglig via:
http://www.malmo.se/sitevision/proxy/komin/bounyheter.4.3964bd3611d8d4a5d1c800011607.html/
svid12_3964bd3611d8d4a5d1c800016653/1130840164/download/18.177863fd103b89ea69e800056017/marknadsplan.pdf;jsessionid=6F7530F410127
00FB5C54B11B54894D1 (20090914)
52 Ibid.
53 Ibid., s. 8.
54 Ibid., s. 5.
55 Ibid., s. 8.
56 Ibid., s. 11.
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fungera som ”en samlad resurs med det övergripande målet att stärka stadens attraktionskraft
och därmed den lokala ekonomiska tillväxten och samhällsutvecklingen”. 57
Marknadsplanen innebär således, vilket man tydligt betonar, att de olika verksamheterna i
staden och dess tillhörande nämnder och förvaltningar, ansvarar för ett dubbelt värde. Som
exempel menar man bland annat att kultursatsningar inte enbart kan generera ett dynamiskt
kulturliv i Malmö, utan också leda till att nya företag etableras, inflyttningen ökar och att turister lockas till staden. Här sällar man sig alltså till den gängse diskursen kring kulturen som
regional och lokal tillväxtmotor, och hänvisar också, exemplariskt, till jämförbara städer som
Newcastle och Bilbao vilka man menar har genomgått en lyckad utveckling tack vare satsningar på kulturområdet.

Det kulturella mervärdet
I kulturutredningen står det: ”Den kulturella dimensionen handlar om att kulturområdet har ett
egenvärde och att det också har en kraft som bör användas i andra sammanhang.” 58 När
”Mötesplats Malmö” talar om det dubbla värdet av stadens kulturliv dras den kulturella dimensionen, aspektpolitiken, in i den intrikata relationen mellan välfärd och tillväxt som är
konstitutiv för den kontext av stadsförnyelsearbete som vi här rör oss inom:
För stadens kulturverksamheter innebär Malmö som mötesplats att man tar utgångspunkt
i publikens totala upplevelse av evenemanget som en attraktiv helhet. Det kulturella innehållet och de konstnärliga kvaliteterna i t ex. en teaterföreställning utgör kärnan och den
grundläggande förutsättningen. Men de kulturpolitiska kvaliteterna kan också sättas in i
ett sammanhang där även de yttre omständigheterna, vid sidan om det som händer på
scenen, är viktiga för upplevelsen. 59

Denna logik är avgörande. Verksamheterna inom sektorn uppfattas alltså vara betydelsefulla i
sig. Samtidigt är det uppenbart att det inte så mycket är sektorns verkningssätt, produktion
och cirkulation av kulturella artefakter (inkluderat verk, konserter, föreställningar), som står i
centrum. Snarare är det själva förekomsten och närvaron av sådana verksamheter i staden som
uppvärderas. Kulturlivet prodcerar ett mervärde till staden genom att bidra med attraktionskraft och upplevelserikedom.
Det går dock inte att här tala om mervärde i den traditionella betydelse som för Marx var
avgörande för industrikapitalismens produktionssätt. Snarare än att utgöra en materiell kapitalfaktor, direkt sammankopplad med arbetsprocessen, utgör kulturlivet i detta fallet, så som
en kulturell resurs, 60 ett mervärde som är immateriellt och symboliskt till sin art. Den alltmer
dominerande logiken om varumärken eller ”brands” är helt avgörande här. Varumärkesekonomin tycks ha utvecklat sin egen varuform ur just upplevelsen som en primär faktor. Varukvalitet i materiell betydelse av utförande, funktion och nytta överskuggas av en koncentration på varans iscensättningsvärde. 61 Denna immaterialisering av varan följer en betydelsefull utveckling av produktionsprocessens värdekedja under senkapitalismen. För Marx var det
i produktionen som värden skapades medan konsumtionsakten endast innebar ett realiserande
av dessa värden, samtidigt som varan genom att konsumeras lämnade den ekonomiska sfären

57
58
59
60

Ibid., s. 8.
Kulturutredningen, s. II:218
”Mötesplats Malmö”, s. 8.
Steven Jay Tepper, ”Creative Assets and the Changing Economy”, International journal of Arts management, Law, and Society, Vol. 32, No. 2 (2002).
61 Gernot Böhme, ”Contribution to the Critique of the Aesthetic Economy”, Thesis Eleven 73:2003.

449

för att bli en del av den individuella tillägnelsen. 62 I varumärkeslogiken är det snarare
konsumtionen som i första hand är värdealstrande. 63 Det är som KK-stiftelsen slår fast i sin
marknadsföring av upplevelseindustrin: ”fokus ska sättas på användaren eller konsumenten”. 64
Varumärken är inte fixerade objekt i sig. De utgör snarare plattformar för kulturella och
sociala aktiviteter att ta plats. Det är själva organiseringen av dessa aktiviteter som är exploateringens kärna. 65 Det kulturella mervärdet, Richard Sennett kallar det ”guldplätering”, 66
utgör ett distinktionsvärde för att särprägla, varumärka, likartade materiella plattformar. För
att slå mynt av det mervärde som kommer till uttryck genom plattformen måste företaget söka
inhägna, samla ihop och paketera de värden som skapas. 67 Detsamma gäller för stadspolitiken. Enkelt uttryckt utgör kulturproduktionen innehållet till plattfomen staden. 68 Men precis
som för varumärket krävs det i staden en viss form av organiseringsprincip för att kapitalisera
(politiskt och ekonomiskt) på det kulturella mervärdet. I stadens symboliska ekonomi utgör
kulturen en tillgång, men blir en maktfaktor först när den ringas in och framstår inom samma
givna ramar som skapar själva den grundläggande förutsättningen för sin egen värdering,
nämligen staden-som-varumärke. 69
Att kulturen uppmärksammas som lokaliseringsfaktor, som ”sätter staden x på kartan”, och
förväntas generera kapital till staden genom nyetablerade företag, turister och nyinflyttat
(bättre bemedlat) befolkningsunderlag, innebär att de kulturella resurser i första hand paketeras för marknadsföring på en extern marknad. På så sätt utvecklas staden, om man följer Scott
Lash och John Urry, till en kulturindustri i sig, som liksom alla kulturindustrier i sitt verkningssätt mer och mer fungerar likt produktionen av reklam: ”Liksom reklambyråer säljer
kulturindustrierna inte sig själva, men någonting annat och de gör det genom ’paketering’.
Även som reklambyråer säljer de ’brands’ av någonting annat, och de gör detta genom att
överföra värde genom bilder.” 70
Det symboliska värdet är dock enbart potentiellt till sin karaktär. Med en parallell till Marx
är det ett ideellt bytesvärde som kan bli verkligt bytesvärde först i varuutbytet. 71 I det här
fallet, i stadens symboliska ekonomi, sker varuutbytet till exempel när turisten spenderar
pengar eller när nya företag och nyinflyttare verkligen etablerar sig i staden. Det innebär att
transformationen från ideellt till verkligt bytesvärde, och således omvandlingen av kulturens
mervärde till materiellt kapital, sker utanför kulturområdet. Kapitalet tillfaller alltså inte kulturproducenterna, utan förverkligas i första hand inom det som MINT-gruppen kallar den
”kommungemensamma helheten”. Mot den bakgrund jag har skisserat här av den generella
politiska utvecklingen, den förtätade relationen mellan välfärd och tillväxt, kan dock ”den
kommungemensamma helheten” mer korrekt relateras till stadens urbana regim och nätverken
62 Karl Marx, ”Inledning till kritiken av den politiska ekonomin”, Marx och Engels. Skrifter i urval. Ekonomiska skrifter (Lund, 1975), s. 25f.
63 Adam Arvidsson, Brands: Meaning and Value in Media Culture (London, 2006).
64 KK-stiftelsen, Blandade upplevelser (Stockholm, 2000), s. 9.
65 Celia Lury, Brands: The Logos of the Global Economy (Oxon, New York, 2004).
66 Richard Sennett, Den nya kapitalismens kultur (Stockholm, 2007).
67 “The brand is a mechanism that encloses, empowers and controls such affective investments so that they
provide measurable, and hence valuable results.” Adam Arvidsson, ”The Logic of the Brand” (2007), s. 22.
Tillgänglig
via:
http://www.scribd.com/doc/110246/The-Logic-of-the-Brand-by-Adam-Arvidsson
(20090915)
68 ”Vad vi från stadens sida kan ge är plattformar, men dessa måste fyllas med innehåll” sade Ilmar Reepalu
vid ett öppningstal för en utställning om den svenska upplevelseindustrin på Form & Design centrum i
Malmö.
69 ”If visible culture is wealth, the ability to frame the vision brings power”, Zukin, s. 15.
70 Scott Lash & John Urry, Economies of Signs & Space (London, 1999), s. 138.
71 Karl Marx, Kapitalet. Första boken (Lund, 1997).
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mellan kommun och näringsliv. Det kulturella mervärdet blir till kapital inom den privata
servicenäringen (hotell, butiker, restauranger) och genom att de kommunala skatteintäkterna
ökar på grund av en ny befolkningssammansättning och fler företagsetableringar. Till kulturlivet kommer det till godo endast genom trickle-down effekten, att pengarna i bästa fall spiller
över till kultursektorn.
Som mest tydligt visar sig det kulturella mervärdet när det gäller exploateringen av områden där konstnärsateljéer och andra kulturverksamheter har funnit billiga lokaler att verka i,
och som sedan ökat i attraktivitet på grund av dessas närvaro. Saken har behandlats av många,
med upprustning av äldre nedslitna bostads- och industriområden följer så gott som alltid förhöjda lokalkostnader, vilket leder till att de människor som en gång initierade värdeökningen i
området inte har råd att stanna kvar. Som en tjänsteman på stadsbyggnadskontoret i Malmö
uttrycker det, med den pågående omvandlingen av området Norra Sorgenfri i tankarna:
– För det är ju ett gammalt industriområde, mycket avrivna ytor och så där. Sen finns det
ju ... på grund av att det är billiga lokaler … ateljéer och så vidare som håller till där. Och
då hamnar man ju i ett sådant där dilemma. Å ena sidan vill vi omvandla den stadsdelen,
för den ligger väldigt bra till. Å andra sidan vill vi på något sätt bibehålla det som finns
där idag. Och det går ju egentligen inte ihop, därför i samma ögonblick som man börja
omvandla så kommer ju hyrorna att öka och då trängs konstnärerna undan, som man ville
skulle liksom ... krydda stadsdelen, om man uttrycker det lite krasst.

Uttalandet visar tydligt hur det kulturella mervärdet approprieras. Genom omvandlingen realiseras det värde som konstnärerna i området varit en del av att skapa och på samma gång
skiljs, separeras, mervärdet från desamma. Intervjupersonen håller med om att det förefaller
vara en omöjlig ekvation att exploatera området och på samma gång skapa utrymme (eller låta
vara) för verksamheterna att stanna kvar. Men samtidigt med det dilemma han beskriver
framställer han ändå saken som en utveckling som man bara kan ta för given. Konstnärerna
beskrivs visserligen som ”indikatorer” och ”pionjärer” som hjälper till att leta upp och ta tillvara intressanta miljöer. Men:
– Det har inget självändamål att försöka bevara dem där, utan de är en del i en ständigt
pågående process. Det är naturligt att de får flytta därifrån, de kommer hitta nästa spännande omvandlingsområde i Malmö. Så kan man också se det... att det inte är ett problem
att de försvinner, utan det är en del i en naturlig process.

När jag påpekar att det är intressant att han säger att det är ”naturligt” när det ändå rör sig om
en medveten politisk strategi försvarar han sig först lite skämtsamt med ”Ja, alltså nu refererar
jag till några andra…”, fast lägger sedan till ”… men det kan ligga något i resonemanget i och
för sig”.
En ytterligare sak som ligger i resonemanget, om än mindre uttalat, är ett annat problem.
När konstnärerna försvinner så försvinner också det värde som de producerade till platsen. I
samma stund som det kulturella mervärdet realiseras upplöses det alltså. Vissa skulle säkert
säga att det snarare har förvaltats, eller till och med förädlats. Men denna problematik kan bli
ett verkligt dilemma, inte bara för mindre områden, utan i större skala för hela staden. Exploateringen av det kulturella mervärdet i den ”kreativa” staden utgör alltså ett potentiellt hot mot
sig själv. I värsta fall byggs den kreativitet man vill ta tillvara på bort, bokstavligen.

Autenticitet och kulturellt utflytande
Det skulle kunna vara en helt legitim invändning att den typ av tillväxtorienterade kulturpolicy som här behandlas egentligen inte bryr sig nämnvärt om den traditionellt definierade
kultursektorn över huvud taget och att ivrarna för platsmarknadsföringen egentligen bara
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framhäver de stora arrangemangen och de verkligt spektakulära händelserna som drar till sig
stora publiksiffror och uppmärksamhet utifrån. Men om man ska tro på vad som sägs så tycks
det, åtminstone inledningsvis, vara precis tvärtom. I tal och skrift återkommer en bild som
utmålar det etablerade och småskaliga kulturlivet som absolut nödvändigt och dyrbart för staden.
Att man från Malmö kulturstöds sida, den instans som handhar det ekonomiska stödet till
det fria kulturlivet i staden, på sin hemsida skriver att ”det fria kulturlivet är viktigt för
Malmös framtid” är kanske inte särkskilt förvånande. 72 Det kan däremot vara intressant att se
att man i denna presentation har anammat en hel del av argumentationen om kulturens betydelse för stadsförnyelsearbetet:
De fria kulturaktörerna bidrar till att Malmö idag upplevs som en storstad, med det utbud, den variation, och det folkliv det innebär. De företräder alla konstnärliga områden och svarar för mycket
av dynamiken och förnyelsen inom kultursektorn … Forskning visar att ett rikt fritt kulturliv

betyder mycket för en stads dragningskraft och möjligheter att utvecklas. Kreativa personer inom alla områden söker sig allt oftare till platser som kan erbjuda en bra blandning
av småskalig kultur, sociala mötesplatser, service och upplevelser. 73

Även i dokument som representerar en ”kulturpolitik av andra ordningen” betonas vikten av
ett rikt kulturliv med fotfäste i både det småskaliga fria kulturlivet samt den traditionellt definierade kultursektorn. Som exempel kan nämnas rapporten ”Plattform för kunskapsstaden
Malmö”, vilken genom att tala om samspelet mellan den kulturella, den attraktiva, respektive
den innovativa dimensionen som en ”pragmatisk fusion” för kunskapsstaden utgör ett fall av
sådan indirekt, eller låt säga mångbottnad, kulturpolitik. Trots detta är det ändå först och
främst den traditionella kultursektorn som påtalas som kulturellt relevant:
Kulturen bidrar till en allmänt stimulerande och kreativ atmosfär i staden. De mindre
gräsrotsaktiviteterna som gallerier, musikcaféer, ateljéer och mindre teatrar är i detta
avseende minst lika viktiga som större, mer etablerade kulturscener som Stadsteatern och
Konserthuset. 74

I intervjuer jag gjort med representanter för stadsbyggnadskontoret, informationsavdelningen,
samt turistenheten på Malmö stad målas en överrensstämmande bild. Alla jag pratar med är
eniga om kulturlivets betydelsefulla roll för staden och stadsförnyelsearbetet. Det ständigt
pågående, dynamiska, småskaliga, och (till och med) smala kulturlivet sägs vid flera olika
tillfällen vara synnerligen viktigt:
– Men du kan inte få … har du inte en duktig musikskola, eller kulturskola som plockar
upp alla de här … har du inte en liten experimentscen där det kommer fyra stycken och
lyssnar … så får du aldrig de stora sakerna heller. Man måste ha, tycker jag, både bredden
och djupet.

I en annan intervju återkommer samma betoning:
– Både djupet och bredden är ju enormt viktiga; att man kan hitta ett bråddjup i utbudet,
men också bredden … alltså allt mellan himmel och jord. Därför att det som är intressant
72 http://malmo.se/kultur/malmokulturstod/omdetfriakulturlivet.4.3101c0911206abdf073800021180.html
(20090904)
73 Ibid. I tidigare version fanns det en tillhörande referens till ”Forskning visar…” där man direkt hänvisade
till Richard Florida. Denna togs bort i samband med att hemsidan uppdaterades. Jag har inte fått fram någon
förklaring till varför denna strykning gjordes.
74 ”Plattform för kunskapsstaden Malmö”, s. 16.
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för någon kan vara totalt ointressant och främmande för någon annan. Men det är just den
här … hela tiden väven av … den här färskvaran … som går över tiden som är så oerhört
viktigt. Då får man också utifrån ett publikt perspektiv, eller utifrånperspektiv
förhoppningsvis en ökad trovärdighet … Det är därför jag tror att det här kontinuerliga
innehållet eller utbudet är så viktigt, för där ligger en kraft, en jättekraft, i det.

Tendensen är dock att det traditionella kulturlivet, kultursektorn och de småskaliga aktiviteterna som här direkt eller indirekt nämns, till största del uppmärksammas utifrån dess relation
till andra (mer spektakulära) händelser. Det blir till exempel tydligt senare i en av dessa intervjuer att ”bråddjupet” förlorar sin kraft om det mister sin koppling till bredden. Djupet ses
inte äga något värde när det inte längre fungerar som grogrund för ”topparna”, det vill säga de
stora publikinriktade evenemangen. I den nämnda MINT-rapporten etableras en sådan relation
mellan djup och bredd till exempel genom att bilder på bland annat en välbesökt Malmöfestivalen, Malmö FF, Melodifestivalen och någon musikalteater ackompanjeras av lösryckta citat, utklippta från dagspress, som ”Det bästa med Malmö är att det händer så mycket kul inom
konst- och kulturlivet” och ”De flesta har gått på Konsthögskolan i Malmö, en del har flyttat
hit, lockade av Malmös rykte som svenskt centrum för ung samtidskonst”. 75 Lösrycktheten är
frapperande, likaså godtyckligheten i urval av citat; något handlar om musiklivet i Malmö,
något annat om grönytor i staden. Som läsare uppleveler man en total brist på sammanhang,
annat än det uppenbara: att alla dessa verksamheter och händelser är indragna i en marknadsplan med syftet ”att profilera Malmö med en egen och unik identitet”. 76
I detta läge är det inte bara så att den traditionella, snäva, kulturen, konsten förlorar ett stort
mått av sin historiska särskildhet (en rörelse som för övrigt varit länge påtaglig). Det är också
fallet att den lilla särskildhet som ännu återstår i viss mån fungerar som ett alibi som skänker
ett mått av trovärdighet åt andra mer eller mindre förankrade evenemang i staden. Kulturlivets
inflytande på stadsförnyelsearbetet, nu omskrivet till kraften hos de ”ständigt återkommande
lokala arrangemangen”, är att förläna de publik- och uppmärksamhetsdragande ”en-gång-ilivet-arrangemangen”, och stadens varumärke i sin helhet, med ett drag av autenticitet.
Men med inflytandet kommer också utflytandet. Vid sidan av betoning av den ”smala”
kulturen ”djupet” så är det tydligt att kulturbegeppet slirar väsentligt. I en av mina intervjuer
nämns i ett och samma stycke bibliotek, konst, klubbmusik, Melodifestivalen, ishockey och
biografer när det talas om kultur. I en annan uppstår begreppet ”kulturkultur” för att understryka att det rör sig om en mer traditionell eller snäv förståelse gällande bland annat konstnärer, till skillnad från till exempel cafékultur och datorspelsutveckling som också nämns. I en
tredje vill intervjupersonen se ett så brett kulturbegrepp som möjligt då, som han uttrycker
det, ”jag avskyr elitism i sådana här sammanhang”.
Om den nya kulturutredningens förhoppning med aspektpolitiken var att stärka kultursektorns utvecklingsmöjligheter så infrias denna åtminstone ideellt. Som begrepp är kulturens
inflytande stort. Reellt sett däremot, har kulturens inflytande glidit ur händerna på kultursektorn. Den ”tydliga identitet” som sektorspolitiken sades ha tilldelat kultursektorn är i sammanhanget nu mer än försvagad, snarare har den helt och hållet lösts upp, eller som Jameson
menande, den har exploderat för att lägga sig som ett damm (eller magiskt stoff) över den
politiska och ekonomiska ordningen.

Slutord: En gemensam kultur i upplevelsen
Hittills har vi här uppehållit oss vid aspektspolitikens synsätt vad det gäller dess inverkan på
det snäva kulturbegreppets verksamheter. Slutligen vill jag understryka att de tendenser som
75 ”Mötesplats Malmö”, s. 5 och 7.
76 Ibid., s. 7.
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lyfts fram också har betydande konsekvenser för den bredare kulturförståelsen, kulturen som
”ett helt levnadssätt”. Samma problematik som kultursektorn står inför med den kulturella
ideologi som stadspolitiken företräder avspeglas än mer ödesdigert i den gemensamt levda
kulturen i staden. Detta innebär en situation där 1) det är en kultur som i första hand definieras
utifrån exponerade värden och 2) att kulturens utarmas på delaktighet.
Kunskapsstaden Malmö har sin givna symbol i skyskrapan Turning Torso. Den 54 våningar och 190 meter höga byggnaden framkallar den mäktiga känslan hos ett monument,
beskrivet av Lefebvre som ”ett socialt anlete för varje samhällsmedlem att identifiera sig
med”. 77 På en och samma gång formar denna byggnad hela den rumsliga upplevelsen av
Malmö, synbar från överallt i staden, samtidigt som den i sin majestät fjärmar sig från den
närliggande miljön och förlorar kontakten med sin omgivning. Turning Torso framträder på
samma sätt som Benjamin beskrev konstverkets aura, nära men ändå så avlägsen. Följaktligen
presenteras också Turning Torso som ett konstverk: ”När boendet blir en konst, och design en
del av livet”. 78 Genom att annektera den plats där Malmös under lång tid bärande industri,
Kockumsvarvet, tidigare var beläget växer också den symboliska kraften i Turning Torso till
att bli ett föremål som, liksom Arendt menade, uttrycker själva kvintessensen av den anda
som besjälat den. Turning Torso utgör, precis som byggnaden marknadsförs, ”ett nytt sätt att
leva och arbeta” 79 . Som postindustriell markör uttrycker byggnaden det materiella livet och
den kulturella föreställningsvärlden i den anda som besjälat den; kunskapsstaden Malmö.
Som jag här har betonat bör denna typ av iscensättning av staden läsas mot bakgrunden av
senkapitalismens kulturellt präglade upplevelseekonomi, samt neoliberalismens ökade inflytande på den lokala politiken. Som en kärna i den organisationsprincip som stadspolitiken i
detta läge utvecklar ligger ett ideologiskt formande av en gemensam kultur i staden som innebär att det attraktiva värde som finns i bilden av Malmö utifrån sett, ligger till grund för de i
staden boendes välbefinnande. När Turning Torso tilldelades ett internationellt byggnadspris
2005 gjorde Ilmar Reepalu följande uttalande:
– Jag är mycket glad för all den uppmärksamhet som på det här sättet riktas mot Malmö
och mot Öresundsregionen och jag tycker att alla malmöbor kan dela den glädjen och
känna stolthet över att deras stad är föremål för ett så här stort och positivt intresse ute i
världen 80

Citatet visar med all tydlighet den logik som medför att attraktivitet på samma gång blir ett
kapital för städer att exploatera och den referens för vilken välfärden i staden mäts. Uppbackad av den ledande princip som handlingsprogrammet ”Välfärd för alla: Det dubbla åtagandet” slog fast, utan tillväxt - ingen välfärd, utmynnar detta i en kultur där den iscensatta
staden också blir en stad för medborgarna att identifiera sig med. Saken är tydligt formulerad i
”Mötesplats Malmö”.
Eftersom också städer konkurrerar, om företagsetableringar, om attraktiv arbetskraft, om
skattebetalare, om turister osv., så måste också en stad kunna framhäva sig med en unik
identitet som är efterfrågad och attraktiv för just de människor eller företag man vill locka
till sig. ...
Det finns fortfarande en självbild hos Malmöbor om Malmö som en händelsefattig och

77 Citerad i Chien-ting Albert Lin, “(Visual) Consumption of Cosmopolitanism in Tapei 101”, Interstice: A
Journal of Literary and Cultural Studies, Vol. 1. No. 1 (2008). s. 6.
78 HSB informationsblad, otryckt.
79 Ibid.
80 http://www.malmo.se/arkiv/nyhetsarkiv/nyhetergamla/ilmarreepaluomprisettillturningtorso.
5.33aee30d103b8f159168000114525.html (20080506)
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sluten stad. Nya attityder måste befästas utifrån värdebegrepp som ’Malmös gästfrihet’
eller ’Det goda värdskapet’. Sådana förhållningssätt och attityder måste förankras väl,
såväl i de kommunala verksamheterna som hos stadens affärsidkare, nöjesarrangörer, taxi
och servicepersonal m.fl., och hos Malmöborna i allmänhet. 81

Det ska understrykas att själva funktionen av ”den föreställda staden”, 82 inte är något som
enkelt adderas till faktiska förhållanden. Den imaginära strukturen kan mycket väl generera en
känsla av framåtsträvande och alstra kraft till att driva igenom projekt av nytta för hela staden. 83 Men risken är ständigt närvarande att föreställningarna är illa förankrade i medborgarnas levda erfarenheter av den egna staden, och att kontakten med den politiska realiteten går
förlorad. 84 Det uppstår då onekligen konflikter som blottar ett avstånd mellan de styrande och
de boende i staden. Går man tillbaka till Raymond Williams som underströk delaktigheten
som ett fundament i skapandet av den gemensamma kulturen är det en uppenbar risk att denna
delaktighet riskerar att gå förlorad. När en urban regim utarbetar en kollektiv gemenskap för
medborgarna att identifiera sig i grundad på en bild av staden som i första hand är adresserad
till en marknad utanför staden, ”attraktiv för just de människor eller företag man vill locka till
sig”, återstår det inte någon annan delaktighet än att passivt spegla sig i denna projicerade
bild. Kulturen upphör att vara en organisk, ofullständig, process för att istället enbart bli en
färdigpaketerad vara.
För att slutligen ge en sista illustration av problematiken: Turning Torso, symbolen som är
en angelägenhet för ”alla malmöbor”, är en byggnad som ägs av ett privat företag, HSB.
Byggnaden är inte öppen för allmänheten. De första åren efter dess invigning välkomnades
man dock till ett ”upplevelsecentrum” i huset bredvid ”där du får chans att med egna ögon se
hur det är att bo och verka i HSB Turning Torso”. 85 Besökarna kunde här ”se filmen om
byggnaden och uppleva hur det är att leva i ett konstverk”, och efter besöket köpa med sig
souvenirer hem. 86 Delaktigheten är alltså begränsad till att bestå i inte mycket annat än den
symboliska gemenskap som kan tillägnas genom en medierad och visuell konsumtion. 87 Det
känns väldigt långt ifrån det stolta budskap som samtidigt sänds ut: ”Nu är visionen verklighet
och du kan bli en del av den.” 88
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