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Summary 

Cultural heritage seems to be everywhere. But how do we define a concept that can include so 

many various things? This thesis investigates how the concept of cultural heritage is used in 

the Swedish government bill 2016/17:116 «Cultural heritage policy», which was voted 

through the parliament in 2017. This is the first time that the Swedish government treats 

cultural heritage as a separate political field. This means that the concept must be defined both 

as to what it means and includes, but also what role and use cultural heritage has in Swedish 

society today. 

In the bill the government chooses to use a more open definition of the concept than 

previously, and states that cultural heritage is traces of the past that people choose to value in 

the present. They also say that cultural heritage is not fixed but always changing due to this 

definition. The bill describes all the areas in society where the government argues that cultural 

heritage has a value, with the overall view of that heritage as a resource. 

I have chosen to approach the bill by using Laclau & Mouffe’s discourse theory. This 

perspective helps to sort the articulations made about the values and functions connected to 

cultural heritage in the text. In my analysis I show that the value of cultural heritage has 

different chains of equivalence and different key concepts attached to it depending on what 

functions of cultural heritage the government discusses.  

My analysis shows that by using such a wide and loose definition of the concept, the 

Swedish government is trying to include a very wide range of things and uses under the 

‘umbrella’ of cultural heritage. I argue that in this bill there are several cultural heritage 

discourses which are not compatible with each other on the basis of the government’s 

articulations. Furthermore that they are not possible to combine, given the definition of 

cultural heritage, with the idea of a unified cultural heritage policy, which is what the 

government proposes. I also show that the use of the concept of cultural heritage and its 

definition is not consistent throughout the text. 
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Förord 

Jag vill tacka alla fantastiska personer på masterprogrammet i europeisk kultur, framför allt 

Anne Eriksen och Ellen Krefting som leder programmet, och även alla mina medstudenter. 

Det har varit två fina år! Jag vill också tacka min handledare på kulturhistoria Line Esborg för 

all hjälp med den här uppsatsen. Tack också till det norska institutet i Rom där jag fick lov att 

spendera ett två månaders skrivuppehåll för att färdigställa uppsatsen, samt vänner och familj. 

Jag har alltid intresserat mig för hur det förflutna används, ses på, skrivs om, eller 

romantiseras. När jag läste om kulturarvspropositionen väckte den genast mitt intresse; ett 

tydligt exempel på vilken roll kulturarv spelar i dagens samhälle. Min ursprungliga arbetstitel 

för projektet var «Från farao till fika», som en reflektion över just omfattningen av allt som 

kan ses som kulturarv idag. I mer uppgivna stunder hette uppsatsen «Finns det någon framtid 

för det förflutna, och vad ska vi med alltihop till?» Om allt kan vara kulturarv, blir det inte 

inflation i kulturarvsvärdet, tänkte jag? Och man kan ju inte spara allt, för alltid – för som 

Louis Althussers boktitel så korrekt konstaterar: The future last a long time (får man anta i 

alla fall). Urval måste alltid göras, något som jag själv praktiserat och konstaterat ståendes 

bland mina saker i källarförrådet inför en flytt; vad ska man ta med sig vidare, och vad ska 

lämnas kvar? 

Kulturarv är ett stort och komplext fält, med ett (synes det ibland) oändligt antal 

avgränsningar, definitioner och användningsområden. Det är svårt att få grepp om 

kulturarvsbegreppet. Den här uppsatsen gör dock ett försök. 

 

Ihr stützt Euch auf Geschichte, 

Und sucht nicht was ihr suchen sollt, 

Und findet was ihr finden wollt – 

Das nennet ihr Geschichte! 

Und das Alte gehet doch zunichte. 

 

You rely on history, 

But you do not seek what you should seek, 

And you find what you wish to find – 

That you call history! 

And the past will still fall to pieces. 

 

Hoffmann von Fallersleben, ’Die historische Schule’. Från Unpolitische Lider. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Kulturarv finns överallt idag. Under de senaste decennierna har det vi kallar kulturarv fått en 

fundamental roll i samhället, en roll som kanske har etablerats allt för självklart och okritiskt. 1 

Att förhålla sig till kulturarv har blivit en del av att vara medborgare i ett globalt samhälle på 

2000-talet. 2018 är till exempel European Year of Cultural Heritage.2 Kulturarv ligger i tiden.  

Trots att kulturarv i många sammanhang verkar ha en oberoende och självklar 

existens, är detta ett relativt nytt sätt att värdesätta ting på, och inte helt utan konsekvenser. 

Redan på 1980-talet höjdes kritiska röster mot «the heritage crusade» och «the nostalgia 

wave», som enligt många forskare är ett resultat av vår förändrade relation till det förflutna i 

senmoderniteten. Denna trend manifesterar sig till exempel i ett ökat intresse för bevarande 

och promotering av det förflutna, ett snabbt växande antal museum och ökande 

kulturarvsturism, släktforskningens popularitet, olika retrotrender och inte minst den 

eskalerande forskningen på områdena kulturarv och kulturellt minne. Den relation som 

människor idag har till det förflutna, och historiens roll i samtiden, står enligt många forskare 

i kontrast till tidigare traditionella samhällens upplevelse av historisk kontinuitet. Det 

(sen)moderna samhället är i stället präglat av diskontinuitet. Vi lever idag i ett allt snabbare 

tempo, med ett ständigt ökande informationsflöde, och stora teknologiska förändringar som 

sker inom en allt kortare tidsrymd.3 I detta samhälle har kulturarv successivt fått en mer 

central roll. Men trots kulturarvets triumftåg4 under de senaste decennierna finns det ingen 

enhetlig eller tydlig definition av vad kulturarv är. Dessutom är det inte heller oproblematiskt 

att kalla någonting för kulturarv. 

Idag har det blivit en självklarhet att vi ska värna om kulturarv, och både inom 

svensk och internationell politik är kulturarvsfrågan mer aktuell än någonsin tidigare. Frågor 

kring bevarandet av kulturarv har sitt urspung i efterkrigstidens önskan att beskydda 

värdefulla byggnader och monument från förstörelse, grundad i andra världskrigets 

                                                 
1 Se till exempel Laurajane Smith, Uses of Heritage, (London: Routledge, 2006); Rodney Harrison, Heritage: 

Critical approaches (London: Routledge, 2012); Bernard Eric Jensen, Kulturarv: Et identitetspolitisk konfliktfelt, 

(Köpenhamn: Gad, 2008). 
2 Europeiska Unionen, «European year of cultural heritage», 2018, https://europa.eu/cultural-heritage/ (besökt 

12.01.2018). 
3 Se till exempel David Lowenthal, The past is a foreign country (Cambridge: Cambridge University Press 

,1985); Svetlana Boym, The future of nostalgia, (New York: Basic Books, 2001); François Hartog, Regimes of 

historicity: Presentism and experiences of time, (New York: Columbia University Press, 2015). 
4 Formulering lånad av Anne Eriksen, «Kulturarv og kulturarvinger», Nytt Norsk Tidskrift nr. 3-4, (2009), 479. 

https://europa.eu/cultural-heritage/
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destruktion. Detta ledde så småningom fram till UNESCO:s konvention 1972 om bevarandet 

av världens kultur- och naturarv som till dags dato är undertecknad av 193 länder.5 Sverige 

ratificerade konventionen 1985, och det var också under 1980-talet som kulturarvsbegreppet 

först började dyka upp i svensk politik. 2003 kompletterades världsarvskonventionen med 

konventionen för bevarandet av immateriellt kulturarv, vilken ratificerades av Sverige 2011.6 

Denna konvention utökar området till att förutom byggnadsverk och natur inkludera 

bevarandet av bland annat muntligt överförda arv så som språk och traditioner.7 

Det finns en lång tradition för staten i Sverige att värna om historiska föremål. Den 

första fornminneslagen – den första i världen – tillkom redan 1666 samtidigt som 

antikvitetskollegiet. Eftersom Sverige vid denna tid var en stormakt fanns det ett behov av att 

legitimisera staten genom historien, men det var först på 1800-talet som det blev intressant att 

skapa en nationell, sammanhållande historia. Det svenska kulturarvet institutionaliserades 

genom grundandet av de statliga museerna Skansen friluftsmuseum, Nordiska Museet och 

Statens Historiska Museum, samt genom utvecklingen av det allmänna skolväsendet där 

historien om Sverige kunde förmedlas. Runt 1930 hade Sverige etablerat en nationell identitet 

som bestod av hembygden, naturen och en nationell historia som följde den tyska nationella 

kulturmodellen, grundat i att Sverige under lång tid hade haft nära band till Tyskland. 8  Efter 

andra världskriget ville man, naturligt nog, bryta med den tyska modellen och skapade i stället 

en ny nationell identitet i byggandet av folkhemmet med fokus på moderniteten och 

framsteget, liksom jämlikhet och samförstånd. I och med detta fokus frångick man i svensk 

politik historien som grund för den nationella identiteten, och under perioden efter andra 

världskriget såg man främst framåt i stället för bakåt.9 

De första tendenserna till en svensk kulturpolitik kan härledas till 1960-talet, och 

flera större utredningar företas under 1960 och -70-talet som så småningom resulterar i den 

proposition som ofta refereras till som 1974 års kulturpolitik. Fokuset låg här framför allt på 

yttrandefrihet, jämlikhet, samt bevarande av kulturarv. Denna proposition beskriver ett mer 

utpräglat kulturområde, vilket inkluderade organisatoriska frågor om museum och 

                                                 
5 UNESCO, «Convention concerning the protection of the world cultural and natural heritage», 2018, 

https://whc.unesco.org/en/conventiontext/ (besökt 24.04.18). 
6 UNESCO, «Text of the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage», 2018, 

https://ich.unesco.org/en/convention (besökt 24.04.18). 
7 Svenska Unsecorådet, 2017, http://www.unesco.se/kultur/ (besökt 06.04.18). 
8 Jonas Grundberg, Kulturarvsförvaltningens samhällsuppdrag: En introduktion till kulturarvsförvaltningens 

teori och praktik, (Göteborg: Göteborgs universitet, 1999), 35-36. 
9 Svante Beckman, «Vad vill staten med kulturarvet?», i Alzén & Hedrén (red.), Kulturarvets natur, (Stockholm: 

Symposion, 1998). 

https://whc.unesco.org/en/conventiontext/
https://ich.unesco.org/en/convention
http://www.unesco.se/kultur/
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kulturminnesvård samt decentralisering inom kulturområdet. Dock inkluderades ännu inte 

arkiv.10 Under 1980-talet börjar kulturarvsbegreppet att användas för ett mer samlat område, 

speciellt i samband med den nya kulturminneslagen 1988:950, där kulturarv definierades som 

det som tidigare generationer skapat. Målet var då att «bevara och levandegöra kulturarvet».11 

Det är dock först på 1990-talet som man börjar prata om ett kulturarvsområde inom politiken. 

I den dåvarande regeringens nya kulturpolitiska mål 1996 skapades ett särskilt kulturarvsmål, 

och det bildades även en kulturarvsenhet på kulturdepartementet som grundats 1991.12 I detta 

kulturarvsmålet skulle kulturpolitiken «bevara och bruka kulturarvet».13 En samlad politik 

som utgår från museer, arkiv och kulturmiljövård med kulturarvet som utgångspunkt ses 

första gången 1998. Under 1990-talet låg mycket fokus på tillgänglighet och delaktighet. 

Senare, i den kulturpolitiska propositionen 2009, betonades även att kulturarvet är 

föränderligt och levande.14 Mycket av utvecklingen inom kulturpolitiken har handlat om 

organiseringen av olika statliga organ för att säkerställa bevarande, men också förmedling.  

2017 lade den sittande svenska regeringen fram propositionen «Kulturarvspolitik» 

där de redogör för «regeringens kulturpolitiska prioriteringar».15 Regeringen framhåller här att 

man för första gången ska ta ett helhetsgrepp om kulturarvsområdet som ett eget politiskt 

område.16 I den här propositionen använder man sig också av ett öppnare och mer 

inkluderande kulturarvsbegrepp, bland annat för att också inkludera det immateriella 

kulturarvet. Denna syn på kulturarv är därmed inte densamma som tillämpats tidigare inom 

kulturpolitiken, och i och med att man nu talar om ett samlat kulturarvsområde politiskt sätt, 

måste regeringen också i propositionen definiera, mer än tidigare, vad kulturarv är, vad det 

ska användas till, varför det är viktigt och vilken plats det har i samhället. Propositionen 

«Kulturarvspolitik» överlämnades till riksdagen den 28 februari 2017 och röstades igenom 

den 31 maj. De föreslagna lagändringarna trädde i kraft den 1 juli samma år. 

                                                 
10 Regeringsproposition 1974:28, «Kulturpropositionen». 
11 Regeringsproposition 2016/17:116, «Kulturarvspolitik», 36.  
12 För en närmare redogörelse av kulturarvsområdets framväxt i svensk politik se Beckman, «Vad vill staten med 

kulturarvet?»; Grundberg, Kulturarvsförvaltningens samhällsuppdrag. 
13 Regeringsproposition 1996/97:3, «Kulturpolitik», 27. 
14 Regeringsproposition 2009/10:3, «Tid för kultur», 1, 25. 
15 Prop. 2016/17:116, 1. 
16 Sveriges regering, «Kulturarvspolitik för ett Sverige som håller ihop», 2017, 

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/kulturarvspolitik-for-ett-sverige-som-haller-ihop/ (besökt 

02.09.2017). 

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/kulturarvspolitik-for-ett-sverige-som-haller-ihop/
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1.2 Problemställningar 

Med kulturarvspropositionen 2017 menar den svenska regeringen att de för första gången ska 

föra en samlad kulturarvspolitik. Detta är grunden till att jag har valt som projekt att 

undersöka hur kulturarvsbegreppet används i propositionen, och vad kulturarv är enligt 

Sveriges regering. Förutom att materialet är den senaste länken i en framväxande svensk 

kulturarvspolitik, så menar jag att en undersökning av kulturarvspropositionen är viktig dels 

för att den är utgångspunkten för reella förändringar baserade på den här kulturarvspolitiken, 

och dels för att den ger en indikation på kulturarvets plats och roll i det samtida Sverige. Den 

övergripande problemställningen för mitt projekt blir därmed: Vad är det för kulturarv som 

skrivs fram i proposition 2016/17:116, och beskriver den – som regeringen har som intention 

att föra – en samlad kulturarvspolitik? Jag kommer att analysera detta genom ett 

diskursteoretiskt perspektiv för att kartlägga hur kulturarvsbegreppet används i propositionen.  

Eftersom kulturarvspropositionen är en omfattande text på 240 sidor finns det inom 

detta projektets omfång inte möjlighet att undersöka hela materialet. Jag har därför valt att 

fokusera på kapitel 5 av propositionen, «Ny inriktning för kulturarvspolitiken», som omfattar 

20 sidor. Detta är ett centralt kapitel eftersom det är här regeringen klargör sina mål och 

prioriteringar för den nya kulturarvspolitiken, samt beskriver de områden där de menar att 

kulturarvet har ett värde, och vilket värde. Den här delen av propositionen är därmed ett 

huvudkapitel i just definitionen av en kulturarvspolitik. Det är ett kapitel som inte innehåller 

några konkrekta förslag, bedömingar eller ändringar, men i stället framläggs regeringens 

definition av kulturarvets användningsområden, och som resten av propositionen står i 

relation till och bygger på. Till detta utvalda materialet har jag valt att ställa följande delfrågor 

för att besvara min överordnade problemställning: 

1. Vilken funktion har kulturarv i propositionen, och hur argumenterar regeringen för 

dessa funktioner? 

2. Vilka värden tillskrivs kulturarv, och hur ska de realiseras? 

3. Vilka andra begrepp knyts till kulturarvsbegreppet och hur? 

Så varför spelar det någon roll hur kulturarvsbegreppet används och definieras politiskt sett? 

Enligt den svenska regeringen ska kulturarv vara spår från det förflutna som tillskrivs värde i 

samtiden.17 En sådan inkluderande definition är inte extraordinär på något sätt. Över tid har 

kulturarvsbegreppet kommit att inkludera fler och fler saker och företeelser. Men genom att 

                                                 
17 Prop. 2016/17:116, 57. 
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tillskriva kulturarvet vissa värden impliceras också en viss samhällssyn. Som regeringen 

påpekar i propositionen, används kulturarvsbegreppet inom många olika delar av samhället, 

och hur det används inom det offentliga har en stor påverkan på hur det sedan används i det 

civila samhället.18 Hur den svenska regeringen använder kulturarvsbegreppet är med andra 

ord tätt knutet till andra områden, och inte avgränsat till en politisk kontext. Regeringens 

definition säger också något om vad som inkluderas och exkluderas i en kulturarvspolitik.  

1.3 Material: Proposition som politisk text 

Den här formen av politiska dokument är författade av många olika personer, men dessa står 

inte som författare till propositionen, utan de enda namnen som står på dokumentet är 

statsminsterns och kulturministerns. De går därmed i god och är ansvariga för innehållet. Den 

sittande svenska regeringen 2017 tillträdde den 3 oktober 2014 efter riksdagssvalet samma 

höst. Det är en koalitionsregering mellan Socialdemokraterna19 (s) och Miljöpartiet20 (mp) 

med Stefan Löfven (s) som statsminister. Den svenska regeringen består av statsministern och 

22 statsråd. Kulturdepartementet, som står bakom utformningen av kulturarvspropositionen, 

är huvudsakligen ansvarigt för frågor som rör medier, mänskliga rättigheter nationellt, kultur, 

demokrati, nationella minoriteter samt det samiska språket och kulturen. Ansvarigt statsråd är 

kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (mp). 

En politisk proposition är ett förslag från regeringen med lagförslag, lagändringar 

eller förslag till riktlinjer och utredningar. En propositionen i sig är baserad på en eller flera 

utredningar gjorda av experter, tjänstemän eller politiker. Den lämnas vid färdigt författande 

till riksdagen där den går vidare dels till ett utskott som lämnar ett betänkade, och dels till 

lagrådet som är ansvariga för att lagändringarna inte strider mot andra lagar. Därefter kan 

förslaget röstas igenom (eller inte) av ledamöterna i riksdagen.  

Bakgrunden för propositionen «Kulturarvspolitik» är att regeringen vill ta ett 

helhetsgrepp om kulturarvsområdet som ett eget politiskt område. Grunden för detta ligger i 

                                                 
18 Prop. 2016/17:116, 57. 
19 Sveriges socialdemokratiska arbetareparti (socialdemokraterna), grundat 1889, är ett parti med urspung i den 

socialistiska arbetarrörelsen och satt vid makten under hela perioden 1936-1976. De står för marknadsekonomi 

och välfärd genom en skattefinansierad offentlig sektor och fördelningspolitik. Det är Sveriges största parti, men 

hade sina största framgångar under 1930- och 80-talet. I riksdagsvalet 2014 fick de 31,0% av rösterna. 

Socialdemokraterna, «Partiprogram», 2018, https://www.socialdemokraterna.se/var-politik/ (besökt 07.03.2018). 
20 Miljöpartiet de gröna bildades 1981 och sitter sedan 2014 i koalitionsregering med socialdemokraterna. De är 

det fjärde största partiet i riksdagen och de fick 6,89% av rösterna i riksdagsvalet 2014. Miljöpartiet räknas till 

det socialdemokratiska blocket. Partiet har fokus på kretsloppsekonomi och solidaritet mellan det ekologiska 

kretsloppet, världens människor och kommande generationer. Deras fokus ligger på miljö och energi, skola, 

jämställdhet, djurskydd och natur. Miljöpartiet, «Partiprogram», 2018, https://www.mp.se/om/partiprogram 

(besökt 07.03.2018). 

https://www.socialdemokraterna.se/var-politik/
https://www.mp.se/om/partiprogram
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att de menar att olika samhällsförändringar har gjort kulturarvsfrågor viktigare än de varit 

tidigare.  

Innehållet i propositionen består både av lagparagrafer, bilagor och löpande text.21 

Det används inga referenser när påståenden görs i texten, eller hänvisningar till andra texter 

utanför den politiska kontexten, så som forskning. Kulturarvspropositionen inleds med förslag 

till riksdagsbeslut, och därefter följer ett kapitel med lagtexter och förslag till ändringar. 

Kapitel 3 innehåller de bakomliggande utredningarna för propositionen. Kapitel 4 är ett 

bakgrundskapitel som redogör för framväxten av kulturarvsområdet. Därefter kommer 

kapitlet «Ny inriktning för kulturarvspolitiken» som redogör för bakgrund, motivering och 

omfattning av den nya samlade kulturarvspolitiken, som min analys grundar sig på (detta 

kapitlet beskrivs mer utförligt nedan). I kapitel 6 beskrivs de frågor som berörs av 

kulturarvsområdet och vidare i kapitel 7 behandlas museer mer specifikt. Även kapitel 8 rör 

museer, och deras struktur. Därefter följer tre kapitel om kulturarvsinstitutionernas 

samlingsförvaltning och kulturföremål, kulturmiljöpolitik, det kyrkliga kulturarvet och statens 

förvaltning av kulturhistoriskt värdefulla fastigheter. Kapitel 12, «Kulturarv som 

informationsresurs» tar upp digitalisering, arkiv och bibliotek och kapitel 13 frigörandet av 

Sveriges bildkonstfond. I kapitel 14 framförs konkreta omständigheter kring iverkställandet 

av lagändringarna, och efterföljande kapitel redogör för konsekvenser av de framlagda 

förslagen. Därefter kommer ett kapitel med författningskommentarer, och slutligen återfinns 

bilagor. Propositionen är med andra ord ett omfattande dokument som berör frågor inom 

många olika delar av samhället, men med kulturarv som den gemensamma nämnaren. 

Det största förslaget till lagändring i propositionen är ändringen av museilagen, som 

bygger på den statliga museiutredningen.22 Detta förslaget har som mål att stärka museernas 

oberoende och status som kunskapsinstitutioner. De ska stå fria från politisk påverkan och det 

allmänna museiväsendet ska ha styrelser utsedda av det allmänna. I tillägg öppnas det upp för 

friare möjligheter till donation och utlån mellan museer för att främja större tillgänglighet till 

museernas samlade resurser. Det görs också ändringar i kulturmiljölagen som innebär att 

regelverket för utförsel av kulturföremål moderniseras och förenklas. Regeringen gör även 

bedömningar för hur organisationsstrukturen på kulturarvsområdet ska vidareutvecklas. Detta 

                                                 
21 Se bilaga 1 för propositionens kompletta innehållsförteckning.  
22 Den statliga museiutredningen, SOU 2015:89, «Ny museipolitik», överlämnades till regeringen i oktober 2015 

och är en översyn över staliga museers styrning, struktur och uppgifter. Se Sveriges regering, «Ny museipolitik», 

2015, http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2015/10/sou-201589/ (besökt 

24.04.2018). 

http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2015/10/sou-201589/
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innebär att Riksantikvarieämbetet utses som samlande kulturarvsmyndighet. Vidare föreslås 

det att utredningar ska göras för nya strategier gällande kulturmiljöfrågor. I propositionen 

redogörs det också för en strategi för statens förvaltning av kulturfastigheter. Regeringen gör 

även bedömningen att det ska införas ökat stöd till nationella minoriteters och det civila 

samhällets kulturarvsarbete, och att en arkivutredning ska tillsättas för att vidareutveckla fri 

entré-reformen till att tillgängliggöra arkiv- och folkbokföringsmaterial. Slutligen fastslås att 

digitaliseringen av kulturarvsmaterial ska fortsätta. 

Kapitel 5 av kulturarvspropositionen, «Ny inriktning för kulturarvspolitiken», som är 

underlag för min analys, är det övergripande kapitlet som berör resten av propositionen men 

på ett mer generellt sätt, medan många av de andra kapitlen är mer specifika och konkreta. I 

fyra delkapitel beskrivs hur kulturarv bör förstås, vilka potentiella och reella värden det kan 

bidra till, vilka betydelser och bruk som kan tillskrivas begreppet samt vilka prioriteringar 

som regeringens kulturarvspolitik ska fokusera på.23 I kapitel 5.1 «Samhällsomvandlingar och 

nya utmaningar» diskuteras olika samhällsprocesser och omvandlingar som har påverkat 

historiebruk och kulturarv, och därmed behovet för en omformulering av begreppet och en 

uttalad kulturarvspolitik. 5.2 «Kulturarvet är föränderligt och öppet» beskriver hur begreppet 

ska förstås i denna politiken och hur kulturarv är i ständig förändring. I delkapitel 5.3, 

«Kulturarvets mångfaldiga värden», beskrivs alla de värden som regeringen menar att 

kulturarvet har, både potientiella och reella samt individuella och samhälleliga. Detta 

delkapitel har också tre underkapitel som till en viss del är underlag för min indelning i 

analysen. De består av 5.3.1 «Minne, kunskap och bildning», 5.3.2 «Skapandet av 

gemenskaper och ideniteter» samt 5.3.3 «Byggandet av ett hållbart samhälle». Efterföljande 

kapitel, 5.4 «Prioriteringar för en förnyad kulturarvspolitik», sammanfattar under tre punkter, 

baserat på framställningen dittills i kapitel 5, de tre uttalade prioriteringar som ligger till 

grund för förslag och bedömningar i den kommande delen av propositionen: (1) «det 

gemensamma kulturarvet blir en angelägenhet för alla», (2) «det offentliga samtalet vidgas 

och fördjupas» och (3) «medskapande och engagemang främjas».24 

Genom mitt urval har jag därmed uteslutit kapitel av propositionen som behandlar 

förslag till specifika lagändringar, den historiska utvecklingen av kulturarvspolitiken och mer 

specifik museums- och kulturmiljövårdspolitik. Urvalet är grundat i målsättningen att få ett 

källmaterial som representerar bredden både i propositionen och kulturarvsbegreppet i sig. 

                                                 
23 Prop. 2016/17:116, 52. 
24 Ibid, 68. 
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När jag i min analys refererar till «propositionen» så syftar jag på den delen som utgör mitt 

källmaterial. Detta är för att undvika för många omständliga formuleringar. När jag talar om 

propositionen i sin helhet kommer detta att tydliggöras. 

Vad betyder det då för min analys att propositionen har denna form av politiskt 

dokument, och vad får man fram genom att rikta mina problemställningar till just denna text? 

Genre är en viktig del av en texts historicitet och ett sätt att knyta samman texten och 

kontexten. En genre definieras utifrån kombinationen av form, innehåll och funktion. Den 

säger något om textens art, intention, funktion, och hur och varför texten säger något, bortsett 

från det rent innehållsmässiga. Genre kan ses som kulturell eller social konvention, vilket 

innebär att den är en samling outtalade ’regler’ eller premisser som skapar ett kontrakt mellan 

författare och läsare. Att författa en text inom en specifik genre skapar också specifika 

förväntningar på innehållet hos läsaren.25 I detta fallet till exempel att man ska finna ett 

välgrundat underlag för lagändringar, som också följer den sittande regeringens politik.   

Formen hos denna typ av politiskt dokument följer specifika strukturer och det finns 

hos riksdagen en förväntan om att den ska se ut på ett visst sätt. Formen bidrar till att texten 

kan inpassas i genren «proposition». Den tydligaste genrebestämningen hos propositionen 

ligger i formen lika mycket som i innehållet; en proposition kan inte vara det utan ett specifikt 

innehåll. Funktionen av en proposition är ju att förändra eller skapa lagar, eller att framlägga 

riktlinjer. Även om mottagarna först och främst är politiska ledamöter i riksdagen, är det ett 

öppet dokument som alla har tillgång till att läsa, om än inte påverka. Regeringens intentioner 

med proposition 2016/17:116, «Kulturarvspolitik», är att främja den politik man driver genom 

dessa förändringarna på kulturområdet. De främsta målen med propositionen är en ny 

museilag som ska öka museernas fokus på kunskap och bildning, samtidigt som de ska 

skärmas från politiskt inflytande och bli mer självständiga. Propositionen röstades igenom 

med stor majoritet, även om oppositionen var kritisk till förändringarna i museilagen under 

debatten före omröstningen.26  

Eftersom mitt källmaterial tillhör genren «proposition» påverkar det läsningen av 

texten. Många politiska dokument har inte samma handlingskraft som en proposition, utan 

kan utgöras av förslag, mål eller önskemål, som till exempel i ett partiprogram eller en 

politisk debatt. En proposition däremot innehåller konkreta lagförslag och ändringar, vilket 

gör att den i vissa aspekter måste vara mer konkret, uttalad och tydlig. Eftersom propositionen 

                                                 
25 Kristin Asdal, et.al (red.), Tekst og historie: å lese tekster historisk, (Oslo: Universitetsforlaget, 2008). 
26 Se till exempel Sveriges television, «M: Regeringens hantering av Världskulturmuseerna under all kritik», 

2017, https://www.svt.se/kultur/varldskulturmuseerna-debatterades-i-riksdagen (besökt 07.03.2018). 

https://www.svt.se/kultur/varldskulturmuseerna-debatterades-i-riksdagen
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också har röstats igenom och lagändringarna har trätt i kraft, kan man analysera texten som ett 

politiskt dokument med konkret påverkan på den sociala verkligheten. Detta är grunden till att 

jag menar att en analys av den utvalda delen av propositionen som utgör mitt källmaterial är 

givande, eftersom det är denna syn på kulturarvet som ligger till grund för de förändringar 

som regeringen har fått genomröstade. Detta är också de första konkreta förändringarna som 

görs politiskt sett i det som regeringen benämner «den första samlade kulturarvspolitiken», 

och är därför ett viktigt dokument för utvecklingen och framväxten av en svensk 

kulturarvspolitik. Att den här propositionen röstats igenom innebär att denna beskrivning av 

kulturarvet och kulturarvsområdet är legitimerad politiskt sett, och något som riksdagen har 

ställt sig bakom. Att ställa frågor till just denna text om kulturarvsbegreppet ger därmed en 

insikt i det politiska förhållningssättet till kulturarv som formar och påverkar stora delar av 

kulturarvssektorn i Sverige idag. Mina problemställningar kan därför inte besvaras på samma 

sätt av någon annan text. 

1.4 Forskning om kulturarv 

Studierna i europeisk kultur som denna materuppsats skrivs inom handlar om 

kunskapshistoria i ett brett, tvärvetenskapligt perspektiv. Detta öppnar upp för frågor om hur 

kunskap och begrepp används, förflyttas, omvandlas och tolkas. Det handlar också om att 

sätta dem i kontext och perspektiv för att förstå och förklara både historisk förändring och 

framväxten av föreställda gemenskaper. Det är med denna utgångspunkt som det här projektet 

har arbetats fram.  

Genom att välja kulturarvsbegreppet som undersökningsområde berör uppsatsen 

många delar av ett stort och tvärvetenskapligt fält där det finns många diskussioner som är 

relevanta för, och tätt knutna till, de teman som diskuteras i mitt projekt, men som av 

omfångsmässiga grunder har fått uteslutas. Till de aspekter jag inte kommer beröra närmare 

hör frågor om legitimisering och autencitet, den historiska utvecklingen av kulturarv som 

område, mer konkreta frågor om urval i förhållande till kulturarv och världsarv, samt 

internationella kulturarvsfrågor som relaterar till UNESCO och olika konventioner. Jag 

kommer främst att förhålla mig till perspektiv inom kulturarvsforskningen som fokuserar på 

den politiska, begreppsliga och instrumentella aspekten av kulturarv och kulturarvsstudier. 

Detta omfattar främst relationerna mellan kulturarv och kulturpolitik, kulturarv och identitet 

samt kulturarv och samhälle, vilket är de områden som berörs i propositionen. 

I mitt projekt utgår jag från kulturarv som en samtidskonstruktion. Enligt Rodney 

Harrison är kulturarv tätt kopplat till senmoderniteten och globaliseringen. Han knyter denna 
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utvecklingen till bland annat sociala, ekonomiska och miljörelaterade kriser de senaste tre 

decennierna. Harrison ser på kulturarv som en högst aktiv och politisk process som genom de 

värderingar av de förflutna som görs säger mer om vår samtid än om vår historia.27 Det är 

därför just det begreppsliga innehållet och värderingarna har stor betydelse. Som 

kulturhistoriker Anne Eriksen menar, är kulturarv en värdering i samtiden av objekt och 

traditioner, inte något som är likaställt med historiska föremål.28  

Kulturarv som politiskt område har länge varit en del av det kulturpolitiska området. 

En omfattande genomgång av svensk kulturpolitik har bland annat gjorts i två 

doktorsavhandlingar. Tobias Harding tar i Nationalising culture (2007) för sig perioden 1970-

2002. Här visar Harding på hur Sverige i sin kulturpolitik befrämjat en nationell kultur, men 

att synen på det nationella ofta är paradoxal och självmotsägande. My Klockar Linder gör en 

begreppshistorisk analys i Kulturpolitik: Formeringen av en modern kategori (2014), som 

fokuserar på svensk kulturpolitik genom 1900-talet. Bägge dessa studierna visar på hur 

kulturpolitiken har växt fram som ett komplext, mångtydigt och ofta motsättningsfullt område 

vad det gäller både avgränsning och definition, en problematik som vidareförts till 

kulturarvsområdet. Kulturarv kan med fördel analyseras i relation till kulturpolitik 

argumenterar Nanna Løkka & Ole Marius Hylland för i artikeln «Kulturarv som 

kulturpolitikk». Att se på kulturarv som en samtidskonstruktion, och något som förändras, gör 

att det kan analyseras som ett kulturpolitiskt fenomen, menar de. Det innebär att kulturarv är 

ett normativt begrepp, format av olika politiska och kulturella processer.29 I och med detta, 

påpekar de, finns det en maktdimension i förhållande till kulturarv; att det måste väljas ut, 

förvaltas och styras av ett visst ideologiskt perspektiv politiskt sett.30 Den mest kritiserade 

aspekten av detta maktperspektiv har varit den mellan experter och civila; vilka ska bestämma 

vad som är kulturarv?31 Detta är också viktigt i förhållande till kulturarvspropositionen som 

då separerar kulturarv från kulturpolitiken, och gör det till ett eget politiskt område.32 

                                                 
27 Harrison, Heritage: Critical approaches, 4. 
28 Eriksen, «Kulturarv og kulturarvinger», 480. Eriksen argumenterar också för en förändrad relation mellan det 

förflutna och samtiden i moderniteten i From antiques to heritage: Transformations of Cultural Memory, (New 

York: Berghahn Books, 2014). Här analyserar Eriksen olika kategorier som över tid har används för historiska 

objekt, och hur de tillskrivs värde och mening genom dessa kategorier, varav «kulturarv» är den nyaste. 
29 Nanna Løkka & Ole Marius Hylland, «Kulturarv som kulturpolitikk», Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift vol. 17, 

Nr. 2 (2014), 164. 
30 Løkka & Hylland, «Kulturarv som kulturpolitikk», 165. 
31 Laurajane Smith har argumenterat för att det finns en internationell hegemonisk diskurs om kulturarv, som 

naturaliserar hanteringen av kulturarv och promoterar vissa västliga elitistiska värden som universiellt 

applicerbara. Smith, Uses of heritage. 
32 Två nyare bidrag till forskningen om organisering, problematik och analys knutet till kulturpolitik är Per 

Mangset & Ole Marius Hylland, Kulturpolitikk: Organisering, legitimering og praksis, (Oslo: 
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För att försöka hålla omfånget inom rimliga gränser har jag valt att främst förhålla 

mig till nordisk forskning om kulturarvspolitik.33 Inom Norden så ligger också framväxten 

och användningen av kulturarvsbegreppet nära varandra, och politiskt sett delar de nordiska 

länderna många likheter. Arkeolog Jonas Grundberg har analyserat förvaltningsaspekten av 

kulturarv i Sverige, och fokuserar på kulturarv som kategori. Han menar att hur 

kulturarvsvärden ska värderas bara kan avgöras i ett politiskt sammanhang.34 Han har också 

argumenterat för att kulturarv har blivit ett viktigt politiskt redskap och argument för 

nationella och kollektiva gemenskaper.35 En nyare diskussion kring svensk kulturarvspolitik 

förs av etnologen Owe Ronström i Kulturarvspolitik (2007). Ronström beskriver i sin studie 

av Visby som världsarv hur denna process har påverkat och förändrat staden. Jag kommer i 

min analys komma tillbaka till flera viktiga poänger som Ronström gör. En sak som han 

lägger vikt vid är att kulturarv är någonting skapat och något som förändrar de objekt som 

benämns och ses på som kulturarv.36 

En viktig del av kulturarv och kulturarvspolitik är relationen mellan kulturarv och 

identitet. Etnologen Birgitta Svensson forskar om migration och identitet i relation till 

kulturhistoria. Hon har även diskuterat relationen mellan identitet och kulturarv som är en av 

de frågor som berörs i mitt källmaterial.37 Vidare har Barbro Klein berört teman som 

migration, identiteter och kulturarv, och hur det kan bidra till både gemenskap och 

utanförskap.38 Detta är också ett tema som framhålls i propositionen.  

Den politiska sidan kulturarv har i dansk kontext undersökts av Bernard Eric Jensen i 

bland annat Kulturarv: Et identitetspolitisk konfliktfelt (2008). Jensen menar att det finns tre 

                                                 
Universitetsförlaget, 2017); David Bell & Kate Oakley, Cultural policy (London & New York: Routledge, 

2014). 
33 Bortsett från den forskning som jag nämner här har flera skriftserier publicerats av Tema Q vid Linköpings 

universitet som forskar tvärvetenskapligt på relationen mellan kultur och samhälle. De två mest relevanta är 

Annika Alzén & Peter Aronsson (red.), Demokratiskt kulturarv? Nationella institutioner, universella värden, 

lokala praktiker, (Linköping: Linköping universitet, 2006); Peter Aronsson & Magdalena Hillström, (red.) 

Kulturarvets dynamik: Det institutionella kulturarvets förändringar, (Linköping: Linköping universitet, 2005). 

Knuten till Tema Q var också Svante Beckman som gjort omfattande forskning till kulturarvspolitik i Sverige. 

Mycket av forskningen är dock uppemot 20 år gammal, och jag har därför valt att inte lägga vikt vid den.  
34 Grundberg, Kulturarvsförvaltningens samhällsuppdrag, 30. 
35 Jonas Grundberg, «Historiebruk, globalisering och kulturarvsförvaltning: Utveckling eller konflikt?» i 

Aronsson & Hillström (red.), Kulturarvets dynamik: Det institutionella kulturarvets förändringar, (Linköping: 

Linköpings universitet, 2005) 
36 Owe Ronström, Kulturarvspolitik. Visby från sliten småstad till medeltidsikon, (Stockholm: Carlsson 

Bokförlag, 2007). 
37 Birgitta Svensson, «Identifiering och kategorisering. Om det kulturella erkännandets möjligheter och 

begränsningar», i Alzén & Aronsson (red.), Demokratiskt kulturarv? Nationella institutioner, universella värden, 

lokala praktiker, (Linköping: Linköpings universitet, 2006). 
38 Barbro Klein, «Tillhörighet och utanförskap. Om kulturarvspolitik och folklivsforskning i en multietnisk 

värld», Kulturhistorisk Tidskrift, vol 80, nr 1-2, (1997). 
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delvis överlappande men också konkurrerande diskurser om kulturarv, som identitetspolitiskt 

pekar i olika riktningar; den samhällsteoretiska, den professionsbaserade och den 

partipolitiska diskursen.39 I den partipolitiska diskursen har kulturarvet en roll för kultur- och 

utbildningspolitik, menar han. Enligt Jensen är det den partipolitiska användningen av 

begreppet som ligger bakom dess ökande användning. Han visar på många av de problem 

som uppkommer när kulturarv ska användas handlingspolitiskt. Jensen har också haft fokus 

på kulturarv som begrepp, och visar på hur det har växt fram i Danmark och Skandinavien 

och vilka betydelser som det är bärare av, samt hur användning av kulturarvsbegreppet 

konstruerar både kulturarv och identiteter. Detta ger ett underlag för hur man kan förstå 

kulturarv i en samtidskontext.40 I förhållande till hur mycket forskning som har gjorts på 

kulturarv så är det förvånansvärt lite som har fokus på just själva kulturarvsbegreppet. I 

många kontexter är själva definitionen av kulturarvsbegreppet dock inte avgörande, men jag 

menar att i politiska dokument krävs det ändå avgränsningar och definitioner för att kunna 

prata om samma saker. Även om det har gjorts stora mängder forskning om kulturarv inom 

många dicipliner, så är det också få som har använt sig av ett diskursteoretiskt perspektiv, än 

mindre av Laclau & Mouffes diskursteori.41 Jag menar dock att detta är ett produktivt sätt att 

närma sig ett material som är så nytt, och ett begrepp som är så brett. Därmed kan projektet 

också bidra med ett nytt belysande perspektiv på svensk kulturarvspolitik.  

  

                                                 
39 Jensen, Kulturarv: Et identitetspolitisk konfliktfelt, 13. 
40 Det svenska Riksantikvarieämbetet, RAÄ, som genom kulturarvspropositionen 2017 utses som samordnande 

organ för kulturarvsområdet, har också utgivit många samlingar med texter kring kulturarv skrivna av både 

forskare och andra experter. Till exempel under projektet «Agenda kulturarv» – en satsning på 

kulturarvsområdet i samhället – utgavs en skriftserie i tre nummer, det sista 2003. 2012 utgav också RAÄ en 

antologi: Christina Fredengren, Ola W. Jensen & Åsa Wall (red.) I valet och kvalet. Grundläggande frågor kring 

värdering och urval av kulturarv, (Stockholm: Swedish national heritage board, 2012). Skrifterna från RAÄ är 

framför allt upptagna av teman som nation, demokrati och det civila samhället.  
41 Ett exempel är Laurajane Smith som argumenterar för existensen av en auktoritär kulturarvsdiskurs, och 

critical discourse analysis (CDA) används också i Emma Waterton, Laurajane Smith & Gary Campbell, «The 

utility of discourse analysis in heritage studies: The Burra Charter and Social Inclusion», International Journal 

of Heritage Studies, nr. 12 vol. 4, (2006). Laclau & Mouffes diskursteori är däremot ännu mer sällsynt inom 

kulturarvsstudier, men har då och då använts inom kulturstudier i relation till teman som media, politik, identitet 

och konflikt. Se till exempel Nico Carpentier & Erik Spinoy (red.), Discourse theory and cultural analysis, 

(Creskill: Hampton Press, 2008); R.H. Leurs, «The ‘Chain of Equivalence’: Cultural studies and Laclau & 

Mouffe's discourse theory», Politics and Culture, nr. 4, (2009). 
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2 Teoretiskt perspektiv och metod 

2.1 Laclau & Mouffes diskursteori 

Analysen i det här projektet kommer att utgå från ett diskursteoretisk perspektiv, närmare 

bestämt den diskursteori som utvecklats av de politiska teoretikerna Ernesto Laclau och 

Chantal Mouffe, med huvudverket Hegemony and Socialist Strategy. Towards a Radical 

Democratic Politics (1985). Jag använder mig både av orginaltexten och en svensk 

översättning för jämförelser och tydliggöranden. Vidare kommer jag även att använda mig av 

Laclaus New Reflections on the Revolution of Our Time (1990) som är en samling texter som 

vidareutvecklar vissa delar av teorin.42 Laclau & Mouffes diskursteori bygger dels på 

marxism, som utgångspunkt för idén om det sociala, och dels på strukturalism, för 

utvecklingen av en teori om betydelse.43 Laclau & Mouffe kallar sig själva för postmarxister, 

med betoning på både post och marxism. De frångår i sin teori den marxistiska tanken om 

klasskamp och ekonomisk determinism, men vill vidareföra marxismen som intellektuell 

tradition.44 Deras texter kan tidvis vara något svårtillgängliga, och de har heller inte fokus på 

den praktiska tillämpningen av teorin. Jag kommer därför också att använda mig av två 

sekundärverk som diskuterar deras teori: Marianne Winter Jørgensen & Louise Philips 

Diskursanalys som teori och metod (2000) och Jacob Torfings New Theories of Discourse. 

Laclau, Mouffe and Zizek (1999). 

Skälet till att välja det här perspektivet för min analys är att diskursteorin kan 

tydliggöra de sammanhang inom, och det fält, som kulturarv utgör, samt hur detta fält kan 

konstrueras på olika sätt. Med denna utgångspunkt är det också möjligt att problematisera den 

självklarhet som kulturarvsbegreppet utgör i många kontexter. Fördelen med en 

diskursanalys, framför till exempel en begreppshistorisk analys i detta sammanhanget, är dels 

att fokuset i en diskursanalys ligger på det synkrona mer än det diakrona, dels inte på aktörer 

utan på artikulationer. 

Det som är utmärkande för Laclau & Mouffes diskursteori är att andra diskursteorier 

bara till en viss grad ser diskursen som konstituerande, eller att den är konstituerad av icke-

                                                 
42 Utvecklingen av teorin om subjektet utifrån Jacques Lacan gjordes också senare av Laclau i bland annat 

Ernesto Laclau & Lilian Zac, «Minding the gap: The subject of politics», i Laclau (red.), The Making of Political 

Identities, (London: Verso, 1994). 
43 Torfing benämner denna variant av diskursteori «post-structuralism and post-Marxism with a blend of 

Lacanian subject theory». Jacob Torfing, New Theories of Discourse. Laclau, Mouffe and Zizek, (Oxford: Wiley-

Blackwell, 1999), 3.  
44 Laclau & Mouffe, Hegemonin och den sociala strategin, (Stockholm: Vertigo, 2008), 39-40. 
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diskursiva sociala praktiker. Hos Laclau & Mouffe är däremot diskursen konstituerande. Det 

finns ingenting utanför diskurserna som dessa ska relateras till – en «objektiv» verklighet –

utan allt är diskurs. Därmed är också alla sociala praktiker kontextuella, relationella och 

kontingenta. Laclau & Mouffes diskursteori fokuserar på att undersöka hur diskurserna på ett 

överordnat sätt påverkar våra handlingsmöjligheter och hur diskurserna förändras genom att 

se på hur olika artikulationer reproducerar, ifrågasätter eller omformar dem. Genom att se allt 

som diskurs, kan dessa också analyseras med diskursanalytiska verktyg.  

Laclau & Mouffes diskursteori är både en teori och en metod i och med att den å ena 

sidan utvecklar ett perspektiv på hur diskurser uppstår, fungerar och förändras, men å den 

andra även utvecklar teoretiska verktyg för att undersöka och analysera dessa diskurser, och 

därmed alla sociala fenomen. Den grundläggande förutsättningen för diskursteorin är att vårt 

språk och vårt sätt att tala inte är en neutral avspegling av vår omvärld, utan tar en aktiv del i 

skapandet av denna. Diskursteorins metod består av att analysera hur man ’pratar’ om något 

genom att identifiera begreppsbruk och vad det sedan får för konsekvenser. Målet med detta 

är att undersöka och kartlägga maktrelationer i samhället, och därigenom vilka möjligheter 

som det finns till social förändring. Därutöver är syftet att kartlägga processerna som leder 

fram till ett teckens betydelsefixering, varav vissa har blivit så konventionaliserade att vi 

upplever dem som naturliga.45 Man undersöker här inte bara en specifik diskurs, utan också 

relationen mellan olika diskurser och själva maktkampen om begrepp och innehåll. Det 

essentiella i en diskursanalys är att en diskurs aldrig är helt stängd, utan det pågår hela tiden 

en kamp om meningsinnehåll och definitioner. I analysen kan det syfta till att se på vad 

regeringen försöker etablera eller definiera som kulturarv i propositionen, vilka andra begrepp 

som knyts till det, samt vilka konsekvenser detta får. Som Jørgensen & Philips tydliggjort 

handlar en diskursanalytisk undersökning inte om att sortera vilka utsagor om världen som är 

riktiga eller felaktiga i materialet, utan att arbeta med det som faktiskt har blivit sagt eller 

skrivet. Genom detta kan man sedan undersöka vilka mönster det finns i utsagorna, och vilka 

sociala konsekvenser olika diskursiva framställningar av det som uppfattas som verkligheten 

får.46 Vad är till exempel legitimt att säga inom en diskurs, och vilka begrepp används som 

etablerade och ’självklara’? 

Laclau & Mouffe etablerar ett antal begrepp i sin diskursteori, som också fungerar 

som de analytiska verktygen. Diskurs innebär i deras teori själva fastläggandet av en 

                                                 
45 Jørgensen & Philips, Diskursanalys som teori och metod, (Lund: Studentlitteratur, 2000), 32. 
46 Jørgensen & Philips, Diskursanalys som teori och metod, 31. 
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betydelse inom en viss domän. Denna betydelsefixeringen är dock aldrig helt avslutad, 

eftersom alla diskurser alltid till en viss grad är flytande, och deras formering kan förändras 

genom nya artikuleringar och maktkamper om begrepp. Med Laclau & Mouffes ord är en 

diskurs «en artikulatorisk praktik som upprättar och organiserar sociala relationer.»47 Dock är 

en diskurs aldrig helt stängd; sociala fenomen är aldrig totala eller avslutade och en betydelse 

kan aldrig slutgiltigt fastslås, vilket i en förlängning får konsekvenser för det sociala.48 I den 

föreliggande analysen där syftet är att undersöka kulturarvsbegreppet i ett politiskt dokument, 

innebär detta bland annat att undersöka vilken definition man försöker att tillskriva kulturarv i 

materialet, samt vilka andra begrepp som organiseras kring det, och hur de organiseras.  

Alla de tecken som ingår i en diskurs kallar Laclau & Mouffe för moment. Dessa 

fixeras genom att de skiljer sig från varandra på bestämda sätt: «De differentiella 

positionerna, i den mån som de framstår som artikulerade inom en diskurs, kommer vi att 

kalla moment», och vidare «kommer vi att kalla varje differens som inte är diskursivt 

artikulerad för element.»49 Element är därmed tecken som är flertydiga, som diskursen 

försöker göra till moment genom att avskaffa deras mångtydighet. Denna tillslutning blir dock 

aldrig fullständig, och artikulering skulle vara omöjlig om alla element var moment.50 Alla 

moment är dock alltid potentiella element som kan omdefinieras genom artikulering. 

Artikulering är de praktiker som fastslår en relation mellan element med konsekvensen att 

deras identitet förändras, skriver Laclau & Mouffe.51 Artikulering är med andra ord alla de 

muntliga eller skriftliga uttryck som antingen reproducerar eller ifrågasätter de gällande 

diskurserna. Varje muntligt eller skriftligt uttryck är alltid till en viss del en artikulation, och 

därmed är artikulationer aldrig endast en upprepning av något redan etablerat, utan alltid en 

reducering av betydelse.52 I en förlängning av argumentet menar Laclau & Mouffe att alla 

                                                 
47 Laclau & Mouffe, Hegemonin och den sociala strategin, 147, (kursiv i orginal). 
48 Jørgensen & Philips, Diskursanalys som teori och metod, 31. 
49 Laclau & Mouffe, Hegemonin och den sociala strategin, 157-158, (kursiv i orginal). 
50 Ibid, 165-166. 
51 Ibid, 157, (kursiv i orginal). Hela resonemanget lyder: «Samhället förmår aldrig vara identiskt sig självt, 

eftersom varje nod upprättas inom en intertextualitet som överflödar den. Artikuleringens praxis består således i 

konstruktionen av noder som fixerar betydelsen på ett partiellt sätt, och den partiella karaktären hos denna 

fixering har sin upprinnelse i det socialas öppenhet, som i sin tur är ett resultat av alla diskursers ständiga 

överflödande tvärs genom diskursivitetsfältets oändlighet. Alla sociala praktiker är därför – i en av sina 

dimensioner – artikulatoriska. Då de inte är interna moment av en självdefinierad totalitet, kan de inte bara vara 

ett uttryck för något redan förvärvat, de kan inte vara fullständigt underordnad repetitionsprincipen; de består 

snarare alltid i konstruktionen av nya differenser. Det sociala är artikulering eftersom ’samhället’ är omöjligt.» 

Ibid, 157-158, (kursiv i orginal). 
52 Jørgensen & Philips, Diskursanalys som teori och metod, 35-36. 
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sociala praktiker i en dimension också är artikulatoriska.53 I detta fallet så består själva 

källmaterialet av många olika artikulationer om kulturarv som analyseras. 

I en diskurs finns det också enligt Laclau & Mouffe priviligerade tecken som andra 

tecken är ordnade kring och får sin betydelse i förhållande till. Dessa benämns 

nodalpunkter.54 Jørgensen & Philips exemplifierar nodalpunkter som ’folket’ i den nationella 

och ’demokrati’ i den politiska diskursen.55 En av de viktiga ingångarna till diskursanalys som 

metod är att identifiera konkreta diskursers nodalpunkter och kartlägga hur de definieras i 

förhållande till diskursens andra tecken, samt om andra diskurser definierar dem på andra sätt. 

I tillägg till nodalpunkter finns det som Laclau & Mouffe kallar flytande signifikanter. 

Nodalpunkter är också flytande signifikanter, men skillnaden är att de är 

kristalliseringspunkter i specifika diskurser, medan flytande signifikanter befinner sig i 

kampen mellan olika diskurser.56 De är tecken som olika diskurser försöker att ge olika 

innehåll. Här handlar det i en analys om att undersöka vilket innehåll olika diskurser vill ge de 

flytande signifikanterna, och om någon av dem fungerar som nodalpunkt i en specifik diskurs. 

Kulturarv kan till exempel ses som en flytande signifikant som kan används på många olika 

sätt i olika diskurser. Man kan genom detta angreppssätt undersöka om det också ges uttryck 

för mer än en kulturarvsdiskurs i propositionen. 

Det finns också flytande signifikanter som betecknar ett socialt rum, så som 

’samhället’ eller ’nationen’ i olika kontexter. Vi upplever och beter oss till exempel som om 

samhället var en objektiv helhet. Denna typ av flytande signifikanter kallar Laclau & Mouffe 

för myter. Detta är en struktur som vi föreställer oss för att våra handlingar ska ge mening, 

och för att vi ska kunna prata om ting. Men, poängterar Jørgensen & Philips,  

... det råder alltså ingen överrensstämmelse mellan de sociala struktureringarna och myten. Myten 

är således å ena sidan en missuppfattning av verklighetens beskaffenhet, men är å andra sidan en 

helt nödvändig horisont för våra handlingar.57  

 

Myter är konstituerande för ett möjligt samhälle menar Laclau.58 Det är en del av 

diskursteorins mål att avslöja dessa myterna, och undersöka hur de kom att uppstå. Det 

                                                 
53 Laclau & Mouffe, Hegemonin och den sociala strategin, 169. 
54 Hos Jørgensen & Philips används ’nodalpunkt’ i översättningen av det engelska begreppet, medan det i den 

svenska översättningen av Laclau & Mouffes Hemgemony refereras till som ’noder’. Jag använder här 

’nodalpunkt’ eftersom jag anser det vara ett deskriptivt mer träffande begrepp. 
55 Jørgensen & Philips, Diskursanalys som teori och metod, 33. 
56 Ibid, 35. 
57 Ibid, 47. 
58 Ernesto Laclau, New reflections on the revolution of our time, (London: Verso, 1990), 67. 
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kan också vara så att myterna innebär olika saker inom olika diskurser, och därför är det 

viktigt att analysera vad den svenska regeringen till exempel menar när de pratar om 

’samhället’, för detta samhället är specifikt för deras artikuleringar. En metod för att 

analysera myter är genom att undersöka ekvivalenskedjor (kedjor av betydelse), det vill 

säga vad begrepp likaställs med i en specifik artikulering. Här är också den relationella 

aspekten viktig, närmare bestämt vad som utesluts genom just den ekvivalensen som 

artikuleras. 

En diskurs är som nämnts en reduktion av möjligheter, där andra möjliga betydelser 

hos tecknen har uteslutits, och andra möjliga sätt de kan vara relaterade till varandra, i ett 

försök att skapa entydighet. Alla möjligheter diskursen utesluter benämner Laclau & Mouffe 

det diskursiva fältet. En diskurs konstitueras alltid i förhållande till detta fält, som grundas i 

meningsöverskott:  

Detta ’överskott’ finns i alla diskursiva situationer och utgör det nödvändiga området för 

konstitueringen av alla sociala praktiker. Vi kallar detta diskursivitetens fält. Denna term betecknar 

hur överskottet relaterar till alla konkreta diskurser: den bestämmer alla objekts nödvändigtvis 

diskursiva karaktär och det omöjliga i att en given diskurs åstadkommer en slutgiltig sutur. 59 

 

Detta fält är det som hotar att rubba den entydighet som uppnåtts inom diskursen. Det 

diskursiva fältet består också av diskurser, eftersom det för Laclau & Mouffe inte finns några 

icke-diskursiva fenomen. Dock poängteras att: «alla diskursiva strukturer har en materiell 

karaktär».60 De förnekar alltså inte att det finns fysiska objekt, men menar att dessa objekt 

inte skulle kunna konstituera sig själva utanför en diskurs, utan att det är vi som tillskriver 

dem deras betydelse.61 Konsekvensen av detta blir att alla sociala fenomen, på samma sätt 

som tecknen i språket, är relationellt definierade, det vill säga att de får sin mening genom att 

skilja sig på olika sätt från andra tecken. På samma sätt får sociala handlingar endast 

betydelse i relation till andra handlingar.62 Samhället, till exempel, är därmed också diskursivt 

konstruerat, liksom identiteter, till trots för att vi upplever dem som objektivt givna. De 

diskurser som är så etablerade att man har glömt deras kontingens kallar Laclau & Mouffe för 

objektiva eller avlagrade diskurser. «Objektiviteten är ett historiskt resultat av politiska 

processer och strider» och är «det som framstår som givet och oföränderligt, det som till synes 

inte får sin betydelse genom att skilja sig från något annat», skriver Jørgensen & Philips.63 

                                                 
59 Laclau & Mouffe, Hegemonin och den sociala strategin, 166-167, (kursiv i orginal). 
60 Ibid, 162, (kursiv i orginal). 
61 Ibid. 
62 Jørgensen & Philips, Diskursanalys som teori och metod, 42-43. 
63 Ibid, 43-44. 
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Denna objektivitet kan dock när som helst aktualiseras igen genom nya artikulationer. Ännu 

ett av diskursteorins mål är just att identifiera dessa objektiva diskurser, och undersöka 

processen som leder fram till att något tas för objektivt.  

Det är de politiska artikulationerna som är avgörande för hur vi tänker om, och hur vi 

skapar samhället. Hur betydelsetillskrivningar reproduceras och förändras är politiska 

handlingar enligt Laclau & Mouffe. Politik används här inte på samma sätt som i 

vardagsspråket, utan är ett begrepp för hur vi konstituerar det sociala på ett specifikt sätt. 

’Politik’, utifrån Jørgensen & Philips, «är således inte bara en yta som speglar en djupare 

liggande social verklighet, utan själva den sociala organiseringen är tvärtom ett resultat av 

motsvarande politiska processer».64  

Att det sociala är öppet är också förutsättningen för hegemoniska praktiker.65 Det 

pågår alltid en kamp mellan olika diskurser, och där olika diskurser stöter ihop uppstår 

antagonism, som är diskursteorins begrepp för konflikt. Den kan upplösas genom en 

hegemonistisk intervention, som är en artikulation som genom en kraft återupprättar 

entydigheten. Denna sker på tvärs över de diskurser som är i konflikt.66 Den andra sidan av 

politik är makt. Makt är inte den form av institutionell makt som man vanligtvis refererar till, 

utan makt i diskursteorin är produktiv i och med att det är makten som är kraften och 

processerna som skapar den sociala omvärlden på en bestämt sätt. Kunskap, identiteter och 

sociala relationer är kontingenta, och kunde på en specifik tidspunkt varit annorlunda 

konstituerade; detta är maktens produktivitet.67 Vi är med andra ord beorende av att leva i en 

bestämd social ordning, men denna sociala ordning är inte bestämd. «Den viktiga poängen», 

skriver Laclau & Mouffe, «är att varje form av makt konstrueras på ett pragmatiskt sätt och 

på ett inre sätt i förhållande till det sociala, genom ekvivalensens och differensens motsatta 

logiker; makten är aldrig grundande.»68 Nära knutet till politik och makt är också hegemoni 

och antagonism. Hegemonin finns mellan det som ses som objektivt och det politiska, och 

båda två kan omvandlas till varandra. Objektivitet kan bli politisk igen genom artikulationer, 

och konflikter kan försvinna och glida över i objektivitet, där en synvinkel är rådande: 

«Vägen från politisk konflikt till objektivitet går via hegemoniska interventioner, där 

                                                 
64 Jørgensen & Philips, Diskursanalys som teori och metod, 43. 
65 Laclau & Mouffe, Hegemonin och den sociala strategin, 204. 
66 Jørgensen & Philips, Diskursanalys som teori och metod, 55. 
67 Ibid, 45. 
68 Laclau & Mouffe, Hegemonin och den sociala strategin, 205, (kursiv i orginal). 
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alternativa verklighetsuppfattningar undertrycks och en bestämd världsuppfattning framstår 

som den naturliga» skriver Jørgensen & Philips.69  

De ovanstående begreppen – politik, hegemoni, antagonism och makt – är inte användbara 

metodologiskt i den analys jag ska genomföra, men däremot i förklaringsmodeller på ett 

kontextuellt plan. 

Slutligen några ord subjektpositioner och gruppbildning. Som nämnts inledningsvis 

har Laclau & Mouffes diskursteori inte fokus på enskilda aktörers roll utan på artikulationer. 

Vad det däremot gäller hur identiteter konstrueras så menar de att både individuella och 

kollektiva identiteter skapas genom samma processer som diskurser. Subjektet är detsamma 

som subjektspositioner i en diskurs, och i olika diskurser kan subjektet inta olika positioner, 

och därmed också bestämmas utifrån diskurserna. Detta innebär att subjektet är fragmenterat; 

man kan vara olika saker i olika diskurser.70 Liksom diskurserna själva aldrig är helt stängda 

är också sociala identiteter flytande signifikanter som aldrig är säkrade en gång för alla. 71 

Identitet är också alltid relationellt organiserad, så som momenten i diskursen. Det vill säga 

att samtidigt som man idenifierar sig med vad man är, utesluter man också vad man inte är. 

Kollektiv identitet fungerar enligt samma principer som den individuella. Gruppbildning är en 

reducering av möjligheter och idenifiering sker genom ekvivalenskedjor. Gruppbildning är 

också politisk, genom att man i identifikationsprocessen utesluter andra 

gruppbildningsmöjligheter.72 För grupper existerar det även representanter. Dessa konstitueras 

samtidigt som gruppen; en grupp uppstår när någon talar för den. I detta konstitueras gruppen 

också i relation till andra grupper och hur dessa grupperna står i förhållande till varandra 

implicerar alltid en specifik samhällsbild. «Gruppbildning ingår därför i kampen om hur hela 

myten om samhället ska ges innehåll – och omvänt implicerar olika samhällsbilder en 

angivelse om hur människor ska delas in i grupper» som Jørgensen & Philips formulerar 

det.73 Som metod i en diskursanalys kan man fokusera på att identifiera olika 

subjektpositioner i olika diskurser och hur de ekvivaleras, för att därmed kartlägga olika 

sociala grupper och hur till exempel olika identiteter ställs mot varandra i olika diskurser.  

Diskursteorin är som framkommer ovan både en omfattande och djupgående teori 

och metod, och har inte heller varit befriad från kritik. Den vanligaste invändningen är att om 

allt är diskurs, så är man också själv underkastad den. Man kan inte distansera sig från den 

                                                 
69 Jørgensen & Philips, Diskursanalys som teori och metod, 44. 
70 Ibid, 48-49. 
71 Laclau & Mouffe, Hegemonin och den sociala strategin, 203. 
72 Jørgensen & Philips, Diskursanalys som teori och metod, 52. 
73 Ibid, 53. 
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objektivitet man själv delar. En lösning på detta kan vara ett komparativt perspektiv där ens 

egna självklarheter kan ifrågasättas. Vidare har också kritik riktats mot det som Laclau & 

Mouffe benämner det diskursiva fältet, det som diskursen utesluter. Jørgensen & Philips 

menar att det är oklart vad detta fält omfattar; om det är en ostrukturerad samling av 

betydelsebildningar, eller ordnat av andra diskurser?74 De föreslår att använda begreppet 

diskursordning för att beteckna området mellan det diskursiva fältet och diskursen, där olika 

diskurser delvis täcker samma terräng och konkurrerar i ett socialt rum.75 Jag är inte helt 

övertygad om det här alternativet, och inte heller om att denna kategori är nödvändig för 

teorins användbarhet. Som nämnts tidigare är Laclau & Mouffes teori teoretiskt grundad, och 

det kan därmed uppkomma en del svårigheter i appliceringen på ett konkret material. Jag 

menar dock att den kan fungera belysande i min analys av kulturarvspropositionen. Främst 

kommer jag att fokusera på att kartlägga moment, element, nodalpunkter och deras 

ekvivalenskedjor. Vidare kommer jag att diskutera diskursteorins idéer om identitet i analysen 

av kulturarv och identitet i propositionen, samt ta upp kategorin myter avslutningsvis. Det 

måste också tydliggöras att målet med min analys inte är att inpassa källmaterialet fullkomligt 

i en slags diskursteoretisk modell, utan snarare att använda det diskursteoretiska perspektivet, 

metoden och verktygen för att försöka öppna upp källmaterialet och visa på olika 

sammanhang och betydelsebildningar som artikuleras, som kanske inte alltid är så tydliga 

eller ifrågasatta. 

2.2 Kulturarvs- och nyckelbegrepp 

Som förarbete till analysen av källmaterialet valde jag att göra en form av kvantitativ översikt 

för att få en uppfattning om vilka olika nyckelbegrepp som förekommer i relation till 

kulturarvsbegreppet, vilka olika sammansättningar av kulturarvsbegreppet som används, samt 

med vilken frekvens och i vilka sammanhang dessa återkommer i källmaterialet. Denna 

översikten använder jag sedan som underlag för en mer kontextuell analys. 

För att få en uppfattning av olika begrepps frekvens i källmaterialet är det enkelt att 

med digitala verktyg räkna och strukturera upp dem. Detta är inte bara ett översiktligt sätt att 

illustrera en text, men också en nyttig utgångspunkt för en diskursanalys. Till att börja med 

återkommer ’kulturarv’ 259 gånger i olika former i propositionens kapitel 5. Dessa 259 

omnämningar sker i 26 olika former och sammansättningar av själva grundbegreppet, så som 

                                                 
74 Jørgensen & Philips, Diskursanalys som teori och metod, 34. 
75 Ibid, 64. 
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till exempel ’kulturarvspraktiker’, ’kulturarvsresurser’, ’kulturarvsbruk’ och så vidare.76 Flera 

av dessa återkommer jag till i analysen. Utifrån denna uppställningen kan man också se att 

den vanligaste formen av kulturarvsbegreppet som används är bestämd form singular, 

’kulturarvet’. Denna används 88 gånger jämfört med den obestämda formen ’kulturarv’ som 

återfinns 55 gånger. Ägandeformen ’kulturarvets’ används 25 gånger (vilket kan adderas till 

den bestämda formen) och ’kulturarven’ i plural förekommer endast 3 gånger.77  

Vad innebär det att regeringen främst använder kulturarvsbegreppet i bestämd form? 

I propositionen skriver regeringen att i och med att de utgår ifrån en öppen förståelse av 

kulturarv, så är det inte så viktigt vilken form som används: «Med en sådan grundförståelse 

blir det sedan mindre viktigt om vi talar om kulturarv i obestämd form, kulturarvet i bestämd 

form eller om kulturarven i plural.»78 Jag håller dock inte med om att det inte spelar någon 

roll i vilken form man använder kulturarvsbegreppet. Bernard Eric Jensen påpekar till 

exempel att en bestämd singularform av kulturarvsbegreppet implicerar, eller ger intryck av, 

att kulturarvet till sin karaktär är sammanhängande och entydigt.79 Jag menar också att den 

här formen indikerar att kulturarvet ses som något redan existerande, vilket står i motsättning 

till synen på ett föränderligt kulturarv. «Sådanne formuleringer angiver – hvis de tages på 

ordet – at kulturarv skulle være noget, der forholdsvis let lader sig identificere og afgrænse – 

ja, at den nærmest får karakter af noget, man kan tage og føle på» skriver Jensen vid ett annat 

tillfälle.80 Detta är en viktig distinktion. Som framkommer i bilaga 4 används bägge formerna 

i alla delar av källmaterialet, men den bestämda formen är mest frekvent i kapitlet om 

kulturarvets värden, och i samband med identitet och gemenskap, medan den obestämda 

formen endast är den mest frekventa i kapitlet om byggandet av ett hållbart samhälle. Att 

regeringen menar att det inte spelar någon roll i vilken form kulturarvsbegreppet används 

illustreras av denna uppställningen, i och med att användningen växlar, men som jag nämnt 

ovan så är det den bestämda formen som har företräde. 

För att identifiera nyckelbegrepp har jag gjort en ordräkning i fallande antal av 

propositionens text, och identifierat de vanligast förekommande – relevanta – begreppen i 

kapitel 5. Där har jag identifierat 17 begrepp som jag anser vara nyckelbegrepp, baserat på att 

                                                 
76 Se bilaga 2, «Kulturarvsbegrepp». 
77 Se bilaga 4, «Kulturarvsbegreppets former». 
78 Prop. 2016/17:116, 58. 
79 Jensen, Kulturarv: Et identitetspolitisk konfliktfelt, 52. 
80 Bernard Eric Jensen, «At forvalte kulturarv – en identitetspolitisk arbejds- og kampplads», i Alzén & 

Aronsson (red.), Demokratiskt kulturarv? Nationella institutioner, universella värden, lokala praktiker , 

(Linköping: Linköpings universitet, 2006), 43. 
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de ofta förekommer i relation till kulturarvsbegreppet. Här återfinns olika former av 

begreppen ’samhälle’, ’värde’, ’bidra’, ’identitet’, ’grupp’ för att ge några exempel.81 Ett antal 

av dessa kommer att tas upp i analysen för att kartlägga ekvivalenskedjor. Detta blir naturligt 

nog inte en uttömmande analys av alla relaterade begrepp, men ett tillräckligt omfattande 

urval för att kunna dra några konklusioner om regeringens användning av kulturarvsbegreppet 

i olika sammanhang, samt för att kunna säga något om vilka andra begrepp som är viktiga i de 

olika kulturarvsdiskurserna jag identifierar. 

Vad det gäller själva definitionen av kulturarvsbegreppet lägger regeringen i 

propositionen mycket vikt på att kulturarvsbegreppet är öppet och föränderligt och att 

kulturarv är beroende av människors användning. I den inledande paragrafen i kapitel 5.2 i 

propositionen, «Kulturarvet är öppet och föränderligt», definieras regeringen utgångspunkt: 

«Kulturarv kan förstås som spår och uttryck från det förflutna som tillskrivs värde och 

används i samtiden.»82 Vidare på nästa sida av texten följer en lite mer utbroderande 

definition: 

Det är inom kulturpolitiken idag centralt att framhålla att kulturarv alltid är föränderliga och 

beroende av människors användning. Mot denna bakgrund bör kulturarvsbegreppet, inom ramen 

för den nya politiska inriktning som här föreslås, förstås i öppen bemärkelse... En sådan förståelse 

av kulturarv säger ingenting om vad som ska anses höra dit och den utesluter ingenting på förhand. 

Denna förståelse betonar samtidigt att ingenting är kulturarv i sig, utan att det blir det först genom 

att uppfattas och användas som sådant... Huvudpoängen med att utgå från och främja en 

begreppsanvändning inom kulturpolitiken av det slag som föreslås här, är att skapa en förståelse 

för att tolkning och omtolkning av vad som hör till kulturarvet ständigt pågår.83 

 

Själva begreppet diskuteras nästan inte alls utöver detta, utan ringas endast in genom att man 

framhåller dess värde, roll, betydelse, praktiker, bidrag och så vidare, samt hur man ska 

förhålla sig till och använda det. Genom att behandla det centrala begreppet på detta sätt, 

menar jag att tre saker indikeras: För det första att existensen av kulturarv antyds vara en 

självklarhet som inte behöver definieras eller problematiseras ytterligare begreppsmässigt sett. 

För det andra, att det utifrån den utveckling regeringen skisserat tidigare i propositionen, inte 

finns några andra möjliga sätt att förstå kulturarv på som fyller den funktion det behöver ha i 

regeringens kulturarvspolitik. Slutligen, genom att hålla kulturarvsbegreppet relativt 

odefinierat, finns ett mycket större spelrum för vad det kan användas till och vilken roll det 

                                                 
81 Se bilaga 3, «Nyckelbegrepp». 
82 Prop. 2016/17:116, 57. 
83 Ibid, 58-59. 
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kan ha. De viktiga frågorna i propositionen handlar i stället om hur kulturarvet kan 

användas.84 

Men vad är ’kulturarvspolitik’? Regeringen skriver att: «Den nya inriktningen för 

kulturarvspolitiken bygger på en fördjupad beskrivning av hur kulturarvsområdet bör förstås 

och vilka värden dess verksamheter kan bidra till.»85 Vidare tar kulturarvspolitiken 

utgångspunkt «i utmaningen att skapa system för öppenhet»86 och slutligen «måste en uppgift 

för kulturarvspolitiken vara att bidra till att hålla en medvetenhet levande om både det 

förflutnas avgörande betydelse och omöjligheten av att inordna det i en slutgiltig historia».87 

Kort sagt innebär kulturarvspolitiken att de förändringar regeringen önskar att genomföra, 

utgår ifrån en specifik förståelse av vad kulturarv är och hur det kan användas. 

En av grunderna till att kulturarvsbegreppet är svårdefinierat, men också så 

användbart, är att det kan omfatta en otroligt stor mängd föremål och traditioner av både 

materiell och immateriell karaktär. Kulturarv fungerar också ofta som ett argument (man kan 

ju inte vara ’emot kulturarv’?). Eller som Eriksen formulerar det:  

Kulturarven dukker altså opp mange steder og i temmelig ulik form, men eksemplene fremhever 

iallfall tydelig at kulturarv er viktig. Den er verdifull, og tanken på at kulturarven kan være truet er 

alltid et vektig argument i debatter der den er involvert... Som regel tas den for gitt, som en 

udiskutabel, men altså muligens truet verdi.88 

 

En annan viktig poäng är att kulturarvsbegreppet i sig är relativt nytt; det är först under de 

senaste decennierna som begreppsanvändningen har spridit sig och etablerats i många olika 

delar av samhället. Men, många av de fenomen det refererar till och inkluderar, existerade 

långt före begreppet, kanske som ’kulturminne’, ’historisk plats’ eller ’värnat objekt’.89 

Eriksens definition av kulturarv är träffande och förtydligande. Hon skriver att kulturarv inte 

är ett deskriptivt ord för ting, utan ett ord som beskriver vår relation till dem: «Ordet beskriver 

vårt eiendomsforhold til tingene og vår vurdering av dem. I dette ligger kanskje også 

                                                 
84 Den riktning som man inom svensk politik har tagit angående definition av kulturarv verkar influerad av en 

internationell syn. Till exempel i Faro-konventionen (2005) – som Sverige dock inte har ratificerat – viktläggs 

aspekter av kulturarv som mer relaterar till mänskliga rättigheter och demokrati, och förhållningssättet är att det 

inte är platserna och sakerna som vi kallar kulturarv som är viktiga i sig, utan de värden de bär och den mening 

människor lägger i dem. I propositionen menar regeingen till exempel att kulturarv kan bidra till demokratiska 

processer. Faro-konventionen har också fokus på kulturarv som samhällsvärde, vilket även 

kulturarvspropositionen har. Council of Europe, «Convention on the value of cultural heritage for society», 

2018, https://www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/faro-convention, (besökt 09.04.2018). 
85 Prop. 2016/17:116, 52. 
86 Ibid, 59. 
87 Ibid, 60. 
88 Eriksen, «Kulturarv og kulturarvinger», 474. 
89 Ibid, 475. 

https://www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/faro-convention
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forklaringen på at «kulturarv» kan omfatte så mye ulikt, så mye mer enn noen av de eldre 

begrepene.»90 Den här definitionen förstärker också betoningen på att kulturarv är 

samtidsbetingat, och att det är föränderligt beroende på kontext. 

Det är inte bara definitionen av kulturarvsbegreppet som är viktig, utan också de 

objekt eller traditioner som blir klassificerade som kulturarv. När det gäller att benämna 

någonting kulturarv, menar Ronström att en viktig aspekt är själva perspektivskiftningen: «Att 

förflytta saker från ett sammanhang till ett annat är något mycket mer än att bara byta plats, 

det är en fundamental förvandling.»91 Det handlar inte bara om att flytta något från en tid till 

en annan, eller en plats till en annan; att benämna något som det ena istället för det andra är 

också en slags förflyttning som påverkar objektet i fråga. När man gör något till ett kulturarv 

förändras det. Kulturarv är något som skapas, och måste hanteras som sådant. Många forskare 

framhåller också att kulturarv främst inte handlar om det förflutna, utan om relationen mellan 

dåtid, samtid och framtid.92 Detta är också grunden till att kulturarvet är föränderligt och dess 

värde kan ändras över tid, något som också framhålls i regeringens proposition som ett 

argument för deras öppna definition av begreppet.93 Min poäng är här att kulturarv är ett 

omstritt begrepp som kan omvandlas och förändras beroende på situation och kontext. Detta 

är förmodligen en bidragande orsak till att användningen av begreppet har ökat så extremt; för 

att det är så anpassningsbart och applicerbart på så mycket i så många olika sammanhang. En 

lösning för att närma sig kulturarvsbegreppet blir då, som jag har valt att göra i min analys, att 

fokusera på vad kulturarv är i en avgränsad kontext och ett avgränsat material. 

2.3 Kulturarvets olika värden 

Det är värden som kulturarvsbegreppet tematiserar och handlar om. Det är det som är den 

gemensamma faktorn för alla former av kulturarv, såväl universella som lokala. Det är stor 

spridning på de olika värden som kulturarvet kan ha enligt den svenska regeringens 

proposition. Olika former av substantivet ’värde’ är ett av de vanligaste begreppen som 

uppträder i samband med kulturarv i källmaterialet, och återkommer 40 gånger. Dessa värden 

kan enligt regeringen vara både universiella och objektiva såväl som konkreta och specifika. 

Det vanligaste är att man pratar om värden i plural: ’kulturarvets värden’. Jag tar 

                                                 
90 Eriksen, «Kulturarv og kulturarvinger», 480. 
91 Ronström, Kulturarvspolitik, 26-27. 
92 Harrison argumenterar till exempel för detta perspektivet: «Heritage is not a passive progess of simply 

preserving things from the past that remain, but an active process of assembling a series of objects, places and 

practices that we choose to hold up as a mirror to the present, associated with a particular set of values that we 

wish to take with us into the future.» Harrison, Heritage: Critical approaches, 4 
93 Prop. 2016/17:116, 57-58. 
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utgångspunkt i att kulturarv inte har något intrinsikalt värde, men ett intrumentellt värde, det 

vill säga att det värderas utifrån de effekter som det ger upphov till. Själva begreppet ’värde’ i 

sig, kan heller inte stå innehållsmässigt ensamt, och blir endast meningsfullt när det placeras i 

anknytning till något annat. De värden som tillskrivs kulturarvet är därmed ingenting som 

ligger nedlagt i själva objekten, traditionerna eller språken som anses vara kulturarv. I kapitel 

5.3 i propositionen, «Kulturarvets mångfaldiga värden», konkretiseras de värden regeringen 

menar att kulturarvet har. Dessa delas in i tre underrubriker; 5.3.1 «Minne, kunskap och 

bildning», 5.3.2 «Skapandet av identiteter och gemenskaper» och 5.3.3 «Byggandet av ett 

hållbart samhälle».94 Många av värdena håller dock fortfarande en hög abstraktionsnivå. Till 

exempel fyller kulturarvet enligt regeringen viktiga värden i skapandet av identiteter,95 bidrar 

till viktiga värden som kunskap och bildning,96 har värde för miljömässig hållbarhet,97 och 

bidrar till integration, gemenskap, samhörighet.98 Dessa värden måste vidare realiseras på 

olika sätt.99  

Som nämnts ovan utgår jag från kulturarv som en beteckning på ett specifikt 

förhållande och värdesättning i samtiden. Det är vi som ger kulturarv värde, och genom att 

belysa detta faktum, blir det tydligare att ’kulturarvets värden’ har en central roll i 

kulturarvsdiskurser som något skapat i samtidskontexten. Även om detta poängteras i själva 

definitionen av kulturarv i propositionen, «spår och uttryck från det förflutna som tillskrivs 

värde och används i samtiden»,100 så är detta inte genomgående tydligt, utan flera gånger 

omtalas kulturarvets värden av regeringen på ett sätt som får dem att verka som något 

inneboende existerande hos kulturarvsobjekten. Jan Turtinen har påpekat att det inte alltid är 

så viktigt vilka värden kulturarv har, så länge man är enig om att de har värde. Han menar att 

grunden till att kulturarv har expanserat så kraftigt ligger mycket i dets förmåga att hantera 

komplexitet genom till exempel att kunna användas i motsägelsefulla syften. Att kulturarvet 

är så komplext innebär också att det är användbart i relationerna mellan politik, marknad, 

historia och sociala nätverk.101 Även om Turtinens forskning fokuserar på världsarv, så menar 

jag att den här beskrivningen är tillämplig på alla kulturarvets nivåer. Vidare vad det gäller 

                                                 
94 Se bilaga 1, «Kulturarvspropositionens innehåll». 
95 Prop. 2016/17:116, 66. 
96 Ibid, 61. 
97 Ibid, 68. 
98 Ibid, 66. 
99 Ibid, 69. 
100 Ibid, 57. 
101 Jan Turtinen, Världsarvets villkor: Intressen, förhandlingar och bruk i internationell politik, 

(Doktorsavhandling. Stockholms universitet, 2006). 
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åtskillnaden mellan konkreta och abstrakta värden har Ronström argumenterat för att det inom 

kulturarvsområdet finns ett spänningsfält mellan det abstrakta och det konkreta, och mellan 

det universella och det lokala. «I svensk kultur är instrumentalisering, som får abstrakta 

’eviga’ värden att tolkas om till mer konkreta och ’nyttiga’ värden, ett framträdande drag» 

skriver han.102 En sådan konkretisering är också nödvändig i en kulturarvspolitik. I 

propositionen poängterar regeringen till exempel hur kulturarvet har värde som en bidragande 

faktor till ekonomisk växt, men de relaterar också till de mer abstrakta värdena så som de som 

har formulerats av UNESCO i förhållande till världsarv, dock utan att göra någon åtskillnad 

på olika sorts värden.103 I min analys är däremot dessa olika värdena en del av underlaget för 

uppdelningen i olika kulturarvsdiskurser, och ett argument för dem. 

2.4 Disposition och förbehållningar 

Målet med analyskapiteln är att kartlägga användningen av kulturarvsbegreppet med hjälp av 

ett diskursteoretiskt perspektiv. Analysen är indelad i tre huvudkapitel som var för sig 

behandlar de tre olika kulturarvsdiskurserna jag idenitifierat (detta betyder inte, att 

källmaterialet inte innehåller fler än dessa). I avslutningskapitlet kommer jag diskutera och 

referera till det som diskursteorin benämner myter, och även diskutera hur propositionen 

förhåller sig till ’det förflutna’ som kategori. Som bilagor finns de tabeller jag sammanställt 

och redan refererat till. Det ska poängteras att dessa bilagor endast har som syfte att illustrera 

texten.  

Utifrån min teoretiska utgångspunkt hanterar jag olika uttalanden i texten som 

artikulationer, och varje artikulation kan – som diskuterats i teorikapitlet – reproducera, 

ifrågasätta och omforma en diskurs. Varje kapitel kommer att undersöka diskursernas 

uppbyggnad utifrån ekvivalenskedjor och vad som inkluderas eller utesluts och vad 

kulturarvsbegreppet representerar i respektive diskurs. Jag kommer i tillägg kritiskt dryfta 

konsekvenserna av de olika kulturarvsdiskurserna i en större kontext i ett avslutande 

delkapitel i varje av de tre huvudkapitlena av analysen.  

Slutligen några förtydliganden av begrepp: ’Historia’ är historievetenskapen, i den 

bredaste definitionen allt som vi känner till om det förflutna. ’Det förflutna’ är allt som har 

förflutit tidigare, vare sig vi känner till det eller inte. ’Historien’ är synonymt med ’det 

förflutna’.  

                                                 
102 Ronström, Kulturarvspolitik, 97-98. 
103 Se till exempel Prop. 2016/17:116, 64, 67. 
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Det finns flera problem med den analys jag har valt att företa. Det första är att arbeta 

historiskt med ett källmaterial som är så nytt. Den främsta nackdelen är att det inte är möjligt 

att se alla konsekvenser av texten; vad som blev viktigt och vad som blev en historisk fotnot. 

Detta är också en orsak till att jag har valt att göra en synkron analys.  

Gällande källmaterialet blir min analys begränsad eftersom jag inte analyserar hela 

propositionen. Jag menar dock att jag har valt en del av materialet som representerar helheten 

av propositionen, och som visar regeringens syn på kulturarv inom de olika områden som 

propositionen berör. Detta innebär å andra sidan att det kapitlet jag undersöker till stora delar 

är väldigt generellt och abstrakt författat. Liksom många politiska dokument lider det av den 

politiska korrektheten, och förmågan att säga både väldigt mycket och väldigt lite på samma 

gång. Jag menar ändå att en analys av detta materialet kan besvara de problemställningar jag 

satt upp, och belysa hur kulturarvsbegreppet används i regeringens kulturarvspolitik. 

Ytterligare ett problem grundar sig i det diskursteoretiska perspektivet som jag har valt. 

Diskursteori gör sig oftast bäst i ett komparativt perspektiv, där man till exempel kan 

analysera motstridiga diskurser, och olika betydelser av ett begrepp inom olika diskurser. Det 

går inte heller att frånkomma att jag själv delar många av de objektiviteter som ses som 

självklara inom svensk politik. Det komparativa perspektivet hade i detta fall kunnat 

genomföras genom att man i stället gjorde en analys av debatten kring propositionen eller 

kulturarvsfrågorna i regeringen. Mycket, främst i förhållande till den nya museilagen, har 

omskrivits i tidningar. Att jag likväl har valt propositionen som källmaterial är av två grunder: 

Dels är detta ett viktigt dokument eftersom det är första gången en svensk regering uttalar att 

man ska föra en samlad kulturarvspolitik, och därmed ett dokument värt att analyseras. 

Dessutom är det såpass nytt att det (i skrivande stund) ännu inte har varit underlag för någon 

akademisk analys. Den andra grunden är att kulturarvspolitiken bygger på en specifik syn 

eller tolkning av vad kulturarv är. I ett dokument som denna propositionen måste man därför 

diskutera dessa frågor närmare, något som inte alltid görs i andra offentliga kanaler. Därför är 

det givande att analysera begreppsbruket i just detta material. Dessa problemen till trots 

menar jag därför att detta både är en analys värd att genomföra, och även en analys som kan 

bidra till forskningsfältet. 
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3 Institutionell diskurs: Förvaltning av det förflutna 

I detta analyskapitel kommer jag att undersöka kulturarvets värden och funktioner för det som 

jag menar kan definieras som en institutionell kulturarvsdiskurs, det vill säga det kulturarv 

som styrs, väljs och hanteras av en förvaltning. Kulturarvsförvaltningen i regeringens 

proposition syftar till alla de institutioner, styrelser och organisationer vars syfte är att hantera 

kulturarvrelaterade processer i samhället.104 Detta är det område som direkt kan påverkas och 

styras av en kulturarvspolitik. I det avslutande delkapitlet i källmaterialet, «Prioriteringar för 

en förnyad kulturarvspolitik», omfattar dessa naturligt nog bara förändringar inom detta 

avgränsade område.105  

Det kulturarv som regeringen beskriver i denna kontext i källmaterialet är starkt 

förankrat i det som refereras till som kulturarvsinstitutioner. På dessa institutionerna utförs 

kulturarvsarbete som ska säkerställa kulturarvets bevaring, samt producera och förmedla 

kunskap och bildning kring kulturarvet. I denna diskursen fyller kulturarvet en funktion som 

resurs för kunskap om, och en ingång till, det förflutna. Till den här funktionen hör enligt 

propositionen även frågor om historiebruk i samhället.  

3.1 Kulturarvsinstitutioner och kunskapsförmedling 

Bevarandeidén som är så essentiell i förhållande till kulturarv, måste förankras i konkreta 

institutioner och praktiker för att kunna hanteras i en kulturarvspolitik. Men som regeringen 

påpekar kan inte allt kulturarv omfattas av en offentlig förvaltning: 

Målet kan inte heller vara att allt som är värdefullt till slut ska införlivas i den offentliga 

kulturarvsförvaltningen. Mycket som är av stort värde för oss alla kan bara leva vidare genom 

enskildas insatser och i det civila samhället. Inte minst gäller detta för många språkliga och 

immateriella kulturarv som svårligen låter sig institualiseras.106  

 

I propositionen refereras det regelbundet till kulturarvsinstitutioner (13 gånger för att vara 

exakt), men endast en gång tydliggörs vad som mer konkret räknas till dem: arkiv, bibliotek, 

museer m.fl.107 Någon gång används kunskapsinstitutioner i stället, och två gånger 

minnesinstitutioner. Hur kommer det sig att Sverige plötsligt kryllar av 

kulturarvsinstitutioner? I diskursteoretiska termer identifierar jag dessa institutioner som 

flytande signifikanter. I andra diskurser har dessa institutioner andra roller (och namn). 

                                                 
104 Andra har även benämnt detta den instrumentella eller målrationella aspekten av kulturarv. Se till exempel 

Beckman, «Vad vill staten med kulturarvet?»; Ronström, Kulturarvspolitik. 
105 Prop. 2016/17:116, 68. 
106 Ibid, 71. 
107 Ibid, 62. 
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Flytande signifikanter är tecken som är speciellt öppna för olika betydelsetillskrivningar, men 

i detta fallet menar jag att kulturarvsinstitutionerna utgör en nodalpunkt i den institutionella 

kulturarvsdiskursen. Här har dessa institutionerna en central positionering, som de andra 

tecknen i diskursen är organiserade kring. En viktig poäng här är att genom att regeringen 

konsekvent refererar till dem som kulturarvsinstitutioner minskas också deras mångtydighet. 

Kulturarvsbenämningen fungerar som ett paraply, där ’allt’ kan samlas under. Detta är också 

en form av eliminering av betydelse. 

Det värde som kulturarvet har i den här diskursen är enligt propositionen att det: 

«kan användas för att bidra till viktiga värden som kunskap och bildning».108 Dessa värden 

realiseras genom att människor genom kulturarvet får kunskap om, och tillgång till det 

förflutna, menar regeringen. Kulturarvsinstitutionerna är en förutsättning för detta:  

För att det kulturarv som de offentliga institutionerna ansvarar för ska kunna vara denna resurs för 

kunskap och bildning är det bl.a. avgörande att de står i kontinuerlig dialog med vetenskaplig 

forskning. Kulturarvsverksamheterna får inte heller hämmas av dogmatiska föreställningar eller 

detaljstyring av verksamheternas innehåll. Det är viktigt att se att kulturarvsinstitutionerna, i likhet 

med universitet och högskolor, är centrala kunskapsinstitutioner i samhället... För att 

kulturarvssektorn ska kunna realisera många av de värden den bär på måste dess institutioner stå 

fria att formulera också obekväma sanningar.109 

 

Kulturarvsinstitutionerna är en del av kulturarvssektorn, som omfattar både det civila 

samhället och det offentliga. Regeringen framhåller också att det är många fler personer som 

är ideellt engagerade i kulturarvsarbete än vad det är professionella.110 Men som framkommer 

ovan så är det kulturarvsinstitutionernas roll att med hjälp av forskning producera kunskap om 

kulturarvet och om det förflutna, det vill säga realisera detta värdet som kulturarvet har som 

resurs, för att det sedan ska komma hela samhället till del. I båda delarna av kulturarvssektorn 

måste det också hela tiden göras avgränsningar för vad som ska inkluderas i kulturarvet, och 

regeringen menar att dessa avgränsningarna så långt som möjligt ska göras dels av det civila 

samhället, och dels av experter och professionella knutna till kulturarvsinstitutionerna.111  

Det är viktigt för regeringen att kulturarvsinstitutionerna både deltar i att främja en 

«allsidig förståelse av det förflutna» i tillägg till att «säkerställa bredden i den dokumentation 

över det förflutna som vi lämnar efter oss till kommande generationer».112 Bevarandet är 

                                                 
108 Prop. 2016/17:116, 61. 
109 Ibid, 63. 
110 Ibid, 54. 
111 Ibid, 57, 59. 
112 Ibid, 62, 63. 
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alltså den andra av de två huvudfunktionerna som kulturarvsinstitutionerna har, varav den 

första är kunskapsproducering och spridning. 

I den institutionella diskursen har kulturarvet alltså värde som resurs för kunskap om 

det förflutna. Denna kunskap ska både skapas och förmedlas, vilket tydliggörs under 

regeringens andra punkt av de tre sammanfattande prioriteringarna för en förnyad 

kulturarvspolitik: att det offentliga samtalet ska vidgas och fördjupas.113 Här skriver 

regeringen att: «Kulturarvsinstitutionerna erbjuder verktyg för att knyta an till och 

vidareförmedla kunskap, konstnärliga upplevelser och traditioner» och de «åtnjuter ett stort 

förtroende i breda brupper tack vare den kunskap de besitter».114 Kunskap knyts genom dessa 

artikuleringar till kulturarvsinstitutionerna på båda sätten, och blir därmed ett led i 

ekvivalenskedjan i och med att denna kunskap är beorende av institutionerna: «Det är viktigt 

att se att kulturarvsinstitutionerna, i likhet med universitet och högskolor, är centrala 

kunskapsinstitutioner i samhället» skrivs det.115 Kunskap i den här diskurskonstruktionen 

verkar därmed till stora delar vara ordnad som en hierarki, där kulturarvsinstitutionerna är ett 

nödvändigt mellanled mellan kulturarvet och enskilda individer.  

Kulturarvet kan användas för att utveckla kunskaper och förmågor som berikar livet och gör det 

möjligt att förhålla sig till den egna samtiden på nya sätt. Ett aktivt utbildnings- och 

bildningsarbete behövs också för att ge enskilda möjlighet att skapa reflekterande förhållningssätt 

till samhällets kollektiva minnen och till de berättelser om ursprung och tillhörighet vi alla är 

omgivna av. I kulturarvsarbetet skapas kontinuerligt ny kunskap om det förflutna, om samtiden 

och om vart vi som samhälle är på väg.116 

 
För att detta ska vara möjligt måste kunskap om kulturarvet förmedlas under utbildningstiden 

i skolan menar regeringen, för att alla ska få lika förutsättningar «att få tillgång till den 

gemensamma historien».117 Det framkommer dock inte på vilket sätt historien är gemensam, 

eller vilken historia det är tal om. I propositionen unviks begrepp som ’nationell’ eller 

’svensk’, men man får ändå anta att det syftas till Sverige som ett avgränsat geografiskt 

område, men att det inom detta området finns något som en gemensam historia impliceras då 

genom denna artikuleringen. Enligt propositionen kan dock inte alla kulturarvets värden 

förmedlas genom bildning, utan det är upp till var och en att tillägna sig kulturarvet: 

                                                 
113 Prop. 2016/17:116, 70. 
114 Ibid. 
115 Ibid, 63. 
116 Ibid. 
117 Ibid. 
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Även om formell utbildning på olika stadier är centralt, är det dock först genom ett aktivt eget 

intresse för och arbete med kulturarvets uttryck som många insikter väcks till liv och får egentlig 

mening för människor i deras liv.118  

 

Kulturarvsinstitutionernas roll innebär därmed även att lägga till rätta för att människor ska 

kunna tillägna sig kulturarvet, och alla ska få goda förutsättningar för att göra det genom 

bildning. I denna diskursen drar regeringen härmed en länk mellan det förflutna, kulturarvet 

och de enskilda individerna, via kulturarvsinstitutioner, där kunskap är nyckelbegreppet som 

binder ihop dem. 

3.2 Kulturarvsarbete och historiebruk 

Kulturarvsarbete är det arbete som görs vid de olika kulturarvsinstitutionerna.119 

Kulturarvsarbete ska enligt regeringens kulturarvspolitik inte bara «skapa värde», utan «kan 

bidra till samhällsbygget genom en aktiv kunskapsuppbyggnad, ett reflekterande 

förhållningssätt och en förståelse för kulturarvsfrågornas komplexitet».120 Förutom att bevara 

kulturarvet och skapa ny kunskap om det, ska kulturarvsarbetet också arbeta för en förståelse 

av kulturarvets roll i samhället skriver regeringen: «En förståelse för hur kulturarvet löpande 

omskapas i praktiken – en förståelse för kulturarvet som process – är nödvändig för att 

utveckla det offentliga kulturarvsarbetet och säkerställa dess relevans i framtiden.»121 

Slutligen skrivs det att kulturarvsarbetet ska säkerställa att dokumentation av det förflutna inte 

är selektiv:  

Detta är ett exempel på ett område där det offentliga kulturarvsarbetet aktivt kan behöva motverka 

tendenser som finns i ett mer oreflekterat historiebruk. Det gäller att påminna om dessa mörka 

sidor och att se till att de offentliga institutionerna inte bidrar till en förskönande 

historieskrivning.122  

 

Kulturarvsarbetet har därmed tre huvudfunktioner: Att förstå kulturarvets roll i samtiden, 

bygga upp kunskap om kulturarvet och det förflutna samt bevara kulturarvet och/eller det 

förflutna. Det som inte framkommer i propositionen är i vilken grad kulturarvet och det 

förflutna överlappar varandra, vilket det ser ut som att de till en stor del gör. I beskrivningen 

ovan verkar det som om kulturarvsarbetet inkluderar de flesta former för bevarande och 

historieskrivning, det vill säga allt arbete som utförs på kulturarvsinstitutionerna utöver det 

som görs vid universitet och högskolor. Jag vill påstå att de flesta av de personer som utför 

                                                 
118 Prop. 2016/17:116, 63. 
119 Se bilaga 2, «Kulturarvsbegrepp». 
120 Prop. 2016/17:116, 67-70. 
121 Ibid, 59. 
122 Ibid, 63. 
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det som regeringen benämner kulturarvsarbete sannolikt inte själva skulle använda sig av 

detta begrepp. Förmodligen skulle många inte heller referera till sitt arbetsområde som 

kulturarvsområde. Liksom i fallet med kulturarvsinstitutionerna används kulturarvsarbete av 

regeringen som en odefinierad samlingterm för allt institutionellt arbete som berör det 

förflutna. I den institutionella kulturarvsdiskursen blir därmed till exempel en 

akrivmedarbetare, en arkeolog och en museiintendent alla kulturarvsarbetare. Detta visar på 

hur diskursen försöker samla flera expert- och professionsområden och deras arbete under 

något som kan benämnas en kulturarvspolitik, genom att deras beteckningar och syften 

omformuleras och synkroniseras. 

I kapitel 5.2, «Kulturarvet är föränderligt och öppet» i propositionen, diskuteras 

kulturarvsinstitutionernas roll i förhållande till historiebruk:  

Samtidigt som odemokratiska historiebruk måste undvikas, påbjuder kulturarvets centrala ställning 

i samhällslivet en öppen hållning till enskilda människors upplevelser och tolkningar. Det är 

viktigt att se värdet av olika sätt att närma sig historien. En lyhördhet krävs inför människors 

behov av historia och inför den starka efterfrågan som finns på kopplingar till det förflutna i 

vardagen.123 

 

Regeringen menar att samhällets historiebruk har förändrats under de senaste decennierna 

liksom kulturarvets ställning på grund av den snabba samhällsomvandlingen.124 Genom hur 

relationen mellan dessa två begreppen framställs i propositionen är kulturarvet en del av 

historiebruket.125 Detta är dock inte alltid helt tydligt på grund av propositionens växlande 

mellan användning av begreppen ‘kulturarv’, ‘historia’, ‘historiebruk’ och ‘det förflutna’ i 

olika sammanhang när regeringen pratar om förfluten tid.126 

3.3 Kollektiva minnen 

Den sista rollen som är knuten till kulturarvsinstitutionerna – förutom att de är bevarare av 

kulturarv, skapare och förmedlare av kunskap om det förflutna genom kulturarvsarbete, och 

till stor del ansvariga för ett reflekterat historiebruk i samhället – är, enligt regeringens 

proposition, som bärare av kollektiva minnen.127 Kulturarvsinstitutionerna har ett ansvar för 

att bevara dessa, för att de annars kan gå förlorade, skriver regeringen: «När det kommer till 

                                                 
123 Prop. 2016/17:116, 61. Med ’odemokratiska historiebruk’ verkar menas att använda kulturarvet och historien 

till negativa bruk, så som att ställa grupper emot varandra, eller förvränga historieskrivningen enligt 

propositionen. 
124 Prop. 2016/17:116, 52. 
125 Ibid, 61. 
126 Se till exempel Peter Aronsson, «Historiekultur, politik och historievetenskap i Norden», Historisk Tidskrift, 

Nr. 122/2, (2002). Aronsson för en diskussion kring avgränsning och användning av begrepp som 

«historiebruk». 
127 Prop. 2016/17:116, 62. 
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ickepersonliga minnen krävs gemensamma institutioner för att de ska föras vidare.»128 De ska 

inte bara finnas tillgängliga för människor i samtiden, men också bevaras för framtiden: 

Enskildas personliga livshistorier är invävda i en gemensam historia och i minnen av förgångna 

händelser som är kollektiva till sin karaktär. Individer minns det helt privata men också som 

medlemmar i grupper och det kan förutsättas att det finns lika många olika kollektiva minnen som 

det finns avgränsade grupper i samhället... På hög abstraktionsnivå kan man t.o.m. tala om 

samhällets gemensamma minne. Den statliga museiutredningen på 1990-talet framhöll t.ex. att 

museerna är en del av samhällets kollektiva minne.129 

 

Enligt regeringen är det utbildningen som ska «ge enskilda möjligheter att skapa reflekterande 

förhållningssätt till samhällets kollektiva minnen och till de berättelser om ursprung och 

tillhörighet vi alla är omgivna av».130 Människor kan alltså tillägna sig de kollektiva minnena 

genom utbildningen. Kulturarvet är med andra ord ett sätt att minnas enligt propositionen, och 

för de ickepersonliga minnena krävs det kulturarvsinstitutioner som förvaltar dessa minnen 

och tillgängliggör dem för människor. Kulturarvet, heter det, bidrar «inte bara till att föra 

minnen vidare, utan också till att vidga horisonter», till exempel genom en fascination för det 

som är annorlunda.131  

I detta fallet kan det verka som om regeringen menar att historieundervisning är 

förutsättningen för att ta del av samhällets minnen. Men samtidigt menar de att samhällets 

minnen förvaltas genom kulturarvsinstitutionerna, som förvaltar kulturarven. Vidare menar 

regeringen i propositionen också att detta är ett argument för att så mycket som möjligt av det 

förflutna måste bevaras, just för att även ’negativa kulturarv’ ska få en plats i samhällets 

minne. Som exempel på negativa kulturarv ges förintelseläger och rasbiologi.132 Vilken är då 

relationen mellan kollektivt minne, historia och kulturarv? I propositionen framkommer detta 

inte helt tydligt. Nedan kommer jag därför att diskutera hur man kan definiera dessa begrepp 

och deras förhållande till varandra för att tydliggöra de problem som uppstår genom 

begreppsanvändningarna i propositionen.  

3.4 Historia, minne och kulturarvsproduktion 

För att försöka belysa ovanstående oklarheter i propositionen menar jag att det kan vara 

klargörande att relatera till Pierre Noras distinktion mellan minne och historia. Även om 

Noras text är några decennier gammal, har de tendenser han diskuterar knappast ändrats, utan 

snarare eskalerat sedan dess. Nora menar att vi i dagens samhälle har blivit så fokuserade på 
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131 Ibid, 64. 
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34 

 

att producera minnen på grund av att det inte finns så mycket av dem kvar. Det finns inte 

längre några ’minnesmiljöer’, så då skapar vi ’minnesplatser’ i stället. Detta är enligt Nora ett 

resultat av brottet mellan traditionella samhällen och de moderna, som kännetecknas av 

förändring och historiens acceleration.133 I stället för att som tidigare, då det kollektiva arvet 

och traditionerna integrerades med det samtida, har den moderna tiden ökat klyftan mellan 

minne och historia, och de verkar nu istället vara varandras motsatser, menar Nora: 

Memory is life, borne by living societies founded in its name. It remains in permanent 

evolution…History, on the other hand, is the reconstruction, always problematic and incomplete, 

of what is no longer. Memory is a perpetually actual phenomenon, a bond tying us to the eternal 

present; history is a representation of the past… memory is by nature multiple and yet specific; 

collective, plural, and yet individual. History, on the other hand, belongs to everyone and to no 

one, whence its claim to universal authority.134 

 

Bevarandet av minnen blir alltså en nödvändig aktivitet när det ’naturliga minnet’ inte längre 

finns, så som det gjorde i traditionella samhällen. Nora menar att det moderna minnet, inte 

längre är minne, utan redan historia: «What we call memory is in fact the gigantic and 

breathtaking storehouse of a material stock of what it would be impossible for us to 

remember, an unlimited repertoire of what might need to be recalled.»135 Vi måste därför 

bevara och arkivera så mycket som möjligt, och lägger ansvaret på att minnas på arkiven och 

institutionerna, i detta fall kulturarvsinstitutionerna. När det då sätts likhetstecken mellan 

minnet och de materiella spår av det förflutna som finns kvar i samtiden, uppstår det en 

osäkerhet om vad som bör minnas. Lösningen blir att allt måste bevaras. Detta är en poäng 

som flera gånger framhålls i kulturarvspropositionen; att så mycket som möjligt måste 

bevaras för att motverka ett oreflekterat historiebruk, för att inte glömma de negativa 

händelserna, och för att det i framtiden ska finnas nog material för att förstå och omtolka 

historien.136 Utifrån det här resonemanget kan man se kulturarvet som ett sätt att kanalisera 

samhällets minne, och hur dessa minnen, som Nora poängterar, redan fungerar som historia; 

de ska struktureras och arkiveras, bevaras och tillgängliggöras. Den största problematiken blir 

här, som Nora påpekar, men som det inte relateras till i propositionen, att man inte kan bevara 

allt. Hur ska man då välja vad som ska bevaras, och vem ska göra valen? 

För att skapa en bredd och en icke-förskönande bild av historien – som framhålls 

som en viktig punkt i propositionen – så har vi en institutionaliserad forskningsdiskurs 

engagerade i att skapa kunskap om det förflutna, skriver regeringen. Men kunskap om det 

                                                 
133 Pierre Nora, «Between memory and history: Les Lieux de Mémoire», Representations 26, (1989), 7-8. 
134 Nora, «Between memory and history», 8-9. 
135 Ibid, 13. 
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förflutna är historia och inte specifikt kulturarv, och det finns en risk med att inte hålla isär de 

två. Eriksen poängterar detta: 

Stikk i strid med hva begrepet tilsynelatende signaliserer, innebærer kulturarvtenkningen en sterk 

nåtidsorientering. Det legger til rette for at vi betrakter fortiden i rollen som arvinger til den, og 

vurderer arvens verdi ut fra vår egen tids interesser og behov. På den måten blir kulturarv de 

delene av fortiden vi vil vedkjenne oss. Andre deler av fortiden, som faktisk også kan ha hatt stor 

betydning for å forme ettertidens mennesker og samfunn, forblir i beste fall «historie» eller 

forsvinner i skyggen av kulturarvens triumftog.137 

 

Att benämna något som kulturarv gör med andra ord något med historien. När regeringen 

säger att man ska arbeta för ett reflekterat historiebruk eller historieskrivning, har det 

ingenting med kulturarv att göra. Kulturarv är det som har ett värde i samtiden, medan det 

förflutna är det som har passerat, oavsett vad vi måtte tycka, tänka, veta om det eller använda 

det idag. Genom att inte göra distinktionen eller definitionen av kulturarv som 

samtidskontruktion konsekvent genom propositionen, så blir det en otydlighet över skillnaden 

mellan kulturarv och historia, eller kulturarv och det förflutna. För som regeringen själva 

poängterar i propositionen, är inte allt kulturarv.138 

Ett begrepp som inte finns i källmaterialet, men som kan appliceras på processen att 

göra något till kulturarv, är ’kulturarvsproduktion’. Detta är en process som sker genom 

kulturarvsinstitutionerna. Som diskuterats tidigare gör det något med ting när man kallar det 

kulturarv istället för något annat. Genom att till exempel kalla ett monument för kulturarv, 

förflyttas det och får en ny betydelse i samtiden, ett värde och en roll. Dessa förflyttningarna 

menar Ronström är centrala i kulturarvsproduktionen: «Vad det i grunden handlar om är 

förflyttningar mellan olika historiska, geografiska, sociala och kulturella sammanhang, liksom 

mellan individuellt och kollektivt, privat och offentligt, informellt och formellt.»139 Saker 

förflyttas för att göras tillgängliga på nya platser, för nya människor och till en annan tid. 

Denna förflyttningen påverkar och omformar objekt till att passa in i sina nya sammanhang. 

Det är denna process som skapar kulturarv, och i den ingår att något väljs ut, att det 

klassificeras, tillförs värde och knyts till institutioner för bevaring och kunskapsproduktion. 

Detta ska sedan förmedlas vidare och tillgängliggöras för människor, som en del av 

kulturarvet.  

Jag menar därför att det kulturarvsarbete som beskrivs i propositionen med andra ord 

är en del av den här processen; en kulturarvsproduktion. Hur processen struktureras och går 
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till blir därmed en del av själva politiken och ordningen. Ett exempel är när ett objekt placeras 

på ett museum. Hur föremålet placeras och exponeras påverkar hur besökare upplever det. 

Olika personer kan också uppleva objektet på olika sätt beroende på sina egna personliga 

förutsättningar. Det är också alltid taget ur sin ursprungliga kontext och satt i en ny. 

Regeringen underlåter i propositionen att diskutera den här problematiken, som enligt min 

åsikt är kopplad till den otydliga distinktionen mellan kulturarvsbegreppet och andra begrepp 

som relaterar till det förflutna, och ett okonsekvent tydliggörande om kulturarvens och 

kulturarvsbegreppets utsträckning och definition.  

Det som sker i det som jag identifierar som den institutionella diskursen i 

kulturarvspropositionen är att regeringen tar redan existerande begrepp, platser, praktiker, 

material och institutioner och reintroducerar dem som ’kulturarvs’ -begrepp, -praktiker, -

institutioner och så vidare. Vissa av dem är mer etablerade begrepp som redan används i olika 

sammanhang i samhället, medan andra är mindre vanliga. Vidare argumenterar regeringen i 

denna diskursen för hur kulturarvsinstitutionerna har en essentiell roll för hanteringen av 

kulturarvet. Dock är det inga av dessa som inte har en mer etablerad identitet i någon annan 

diskurs. Ta museum till exempel. Ett museum kan vara många olika saker. I en turismdiskurs 

kan museet vara en sevärdhet, i en akademisk diskurs kan ett museum tillhandahålla 

källmaterial genom att vara ett arkiv.  

I det som jag har kallat den institutionella kulturarvsdiskursen är kulturarvet en 

resurs som ska bevaras, förvaltas och förmedlas. Detta framkommer genom det 

diskursteoretiska perspektivet, där kulturarvsinstitutionerna fungerar som nodalpunkt i 

diskursen. För att realisera kulturarvets värde som resurs, blir dessa institutioner och den roll 

de tillskrivs nödvändiga för både kunskapsproduktionen om, och bevarandet och 

förmedlingen av kulturarvet. Kulturarvsinstitutionerna ska processera resursen så att den kan 

vidareföras till individer i form av kunskap och bildning. Den kunskapen ska bidra till att 

människor kan positionera sig i samhället och förhålla sig till sin samtid på ett givande sätt, 

samt ha ett reflekterat förhållande till det förflutna och ta del av samhällets kollektiva minnen. 

Kulturarv som resurs blir i propositionen hanterat på samma sätt som till exempel 

naturresurser; de finns där, och det är vårt ansvar att bevara dem och använda dem på ett bra 

sätt, utöver att inte förstöra dem. Diskursen som jag skisserat utesluter helt den 

konstruktionistiska aspekten av kulturarv, och likaställer det många gånger med det förflutna. 

Den utesluter också både det kulturarv som är potentiellt och det som inte är 

institutionaliserat.  
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4 Identitetsdiskurs 

Kulturarv är nära knutet till identitet, och argument om relationen mellan identitet och 

kulturarv förekommer ofta i kulturarvsdiskussioner. Kulturarv är avgränsande i och med att 

det alltid är någons, och därmed inte någon annans. Under slutet av 1900-talet började 

kulturarv användas inom identitetspolitik, såväl i Sverige som andra länder, för att framhålla 

gemensamma värden och en gemensam historia. Detta har dock förändrats, och idag har 

många av de tidigare homogena identiteterna fått ge vika åt kulturellt baserade heterogena 

identiteter i stället, vilket också återspeglas i det politiska angreppssättet.140 Till exempel 

används inte begreppet ’nationell identitet’ i propositionen för att uttrycka en gemenskap, 

vilket det gjordes liknande politiska dokument på 1990-talet. Identitetspolitiken har därmed 

förändrats. I kulturarvspropositionen framhåller regeringen att kulturarv har blivit en viktig 

resurs för skapandet av identiteter. Vilken roll har kulturarvet i denna identitetspolitik, och 

varför är den så viktig? Vad blir konsekvensen av den här politiken? Det är stora frågor som 

jag inte har som ambition att besvara fullt ut här, men som är en viktig utgångspunkt.  

Jag kommer att analysera relationen mellan identiteter, gruppgemenskaper och 

kulturarv, och diskutera detta mot bakgrund av diskursteorins idéer om identitet och 

gruppbildning. Denna ingång kan belysa relationen mellan kulturarvet och identitet i 

källmaterialet. Enligt diskursteorin konstrueras identiteter genom samma processer som 

diskurser, och identitet är därmed alltid relationellt organiserad både individuellt och 

kollektivt. Gruppbildningar är också politiska, och gruppers relationer med varandra 

implicerar alltid en specifik samhällsbild och vice versa; olika samhällbilder implicerar 

specifika gruppindelningar. I det jag har valt att kalla identitetsdiskursen har kulturarvet en 

funktion som förutsättning för skapandet av identiteter och gemenskaper. Användningen av 

kulturarvsbegreppet skiljer sig här från den institutionella diskursen både i omfång och 

betydelse. 

4.1 Värden och grupperingar 

I propositionen framhåller regeringen hur viktigt kulturarvet är för formeringen av identiteter, 

både individuella och kollektiva. ’Identitet’ nämns 26 gånger i olika variationer, dock oftast 

som kollektiv. ’Grupp’ förekommer 29 gånger och ’gemenskap’17 gånger.141 Kulturarvet har 

värde för identitetsskapande framhålls det i propositionen. Framför allt menar regeringen att 

                                                 
140 För en närmare diskussion om identitet i den svenska kulturarvförvaltningen se till exempel Grundberg, 

«Historiebruk, globalisering och kulturarvsförvaltning: Utveckling eller konflikt?». 
141 Se bilaga 3, «Nyckelbegrepp». 
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människor i det förflutna kan hitta grupptillhörighet och förankring i samtiden. Kulturarvet är 

viktigt för såväl individuella som kollektiva identiteter skrivs det, även om huvudfokuset i 

propositionen ligger på gruppgemenskaper.142 

Att kulturarvet har en förmåga att på olika sätt bidra till gemenskap, samhörighet och integration 

är en viktig sida av den moderna kulturpolitiken... Idag lyfts ofta kulturarvet fram som vad man 

kan kalla byggstenar i identitetsskapande processer, inte som något en gång för alla givet... 

Kulturarvet fyller otvivelaktigt viktiga värden i skapandet av identiteter och känslor av 

gemenskap. Människor utgår ständigt från det förflutna i sina egna liv och för att förstå sin plats i 

tillvaron. Betydelsen av kulturarvet för identiteter visar sig inte minst när det immateriella 

kulturarvets uttryck räknas in och när kulturarv som en uppsättning värderingar framhålls.143 

 

Kulturarvets värde består här i att ge människor tillgång till det förflutna, där de kan finna 

förståelse för sin egen tillvaro och plats. Vidare är kulturarvet värdefullt som något människor 

kan identifiera sig med för att konstruera sin egen identitet både individuellt och i grupp. Den 

här synen på identitetsskapande som framkommer i propositionen kan ses som ett resultat av 

den förändrade förståelsen av sambandet mellan människor, språk och kultur som växt fram 

efter den kulturella vändningen. Jag menar att regeringen i detta sammanhang knyter an till ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv, där kulturarv främst används som ett beskrivande och 

inkluderande begrepp som refererar till all vidareförd kultur. Människors personliga och 

kollektiva identiteter formas och omformas därmed löpande genom social interaktion och är 

formbara och situationsberoende. Utifrån denna synen existerar och fungerar mänskliga 

gemenskaper i kraft av de föreställningar de har sinsemellan, och kan knyta an till människor 

före dem, och de som kommer efter.144 Därmed är också kulturarvets värde i förhållande till 

identitet flytande och individ, grupp- och situationsbetingat. 

I den här diskursbildningen fungerar kulturarvets värde därmed dels som en ingång 

till det förflutna för identifikation, och dels som en funktion för skapandet av individuell 

identitet och identifiering med grupper i samtiden. Men vilka grupper refereras det till i 

källmaterialet? Enligt diskursteorin är grupptillhörighet en reducering av möjlighter, och vilka 

grupper som existerar är inte relativt till någon utomstående verklighet. Gruppen konstitueras 

både genom att vissa identitetsmöjlighter framhävs och andra ignoreras, och gruppen 

konstitueras även i förhållande till andra grupper. Eftersom källmaterialet ska representera en 

hel nation eller ett helt samhälle, görs det så få uttalade referenser som möjligt av regeringen 

till specifikt avgränsade grupper, geografiska och kulturella områden eller identiteter. Det kan 

trots det vara belysande att se på vilka begrepp som faktiskt används för att tala om grupper 

                                                 
142 Prop. 2016/17:116, 65. 
143 Ibid, 66. 
144 Den här tankegången bygger på Jensen, Kulturarv: Et identitetspolitisk konfliktfelt, 13-14. 



39 

 

eller gemenskaper. Man föreställer sig att ett begrepp som ’folket’ ska komma upp 

regelbundet när man diskuterar politik, men det är helt frånvarande i källmaterialet. I 

propositionen som helhet förekommer begreppet bara 32 gånger, och då antingen när 

regeringen talar om det ’samiska folket’ eller om man hänvisar till en tidigare historisk 

period. Detta är med andra ord ett begrepp som inte används inom kulturarvspolitiken i 

Sverige idag. Om man utvidgar till ’befolkningen’ så har det sex förekomster i propositionens 

kapitel 5. Alla utom en är för att beskriva hur befolkningen har förändrats och förekommer i 

samma paragraf: «en stor arbetskrafts- och flyktinginvandring bidragit till en upplevelse av 

ökad kulturell heterogenitet i befolkningen», att «en större andel av befolkningen än någonsin 

tidigare vuxit upp utanför landets gränser» har lett till «större mångfald av språkkunskaper 

och historiska referenser inom befolkningen».145 Den enda andra gången är när regeringen 

konstaterar att: «Engagemanget för kulturarvet i befolkningen är starkt».146 Ett begrepp som 

befolkningen används med andra ord inte heller regelbundet som samlingsbegrepp i 

propositionen. Om man i stället tar begreppet ’grupp’, så står det alltid i lösa sammanhang; 

’samhällsgrupper’, ’kulturella grupper’ och ’diasporiska grupper’ till exempel.147 I detta 

sammanhang refereras grupper till endast genom att regeringen konstaterar att det existerar 

olika grupper i samhället, och att kulturarvet är viktigt för dessa grupper på olika sätt, men de 

undviker att identifiera dem. Det konstateras dock vidare att de olika samhällsgrupperna kan 

stå i konflikt med varandra: 

Tyvärr kan i dag en ökande uppdelning i samhället iakttas, där grupper kommit att ställas mot 

varandra, inte sällan med hänvisning till skilda kulturella erfarenheter... Den pågående 

polariseringen bygger inte på givna identiteter, utan olika aktörer använder aktivt bl.a. det förflutna 

för att befästa olika gruppers särart.148 

 

Denna synen antyder att kulturarv är historiskt förankrat, men att detta inte avgränsar det till 

att endast tillhöra en specifik grupp. 

4.2 Identitet i gemenskap 

I propositionen skriver regeringen att stora förändningar i samhället har ägt rum under de 

senaste decennierna så som digitalisering, nya informationsteknologier, Sveriges inträde i EU 

och avskaffandet av statskyrkan, mediernas ändrade roll och en större heterogenitet i 

befolkningen. I tillägg kommenterar regeringen att globaliseringen gör att människor reser 

                                                 
145 Prop 2016/17:116, 53. 
146 Ibid, 56. 
147 Ibid, 65. 
148 Ibid, 53. 
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mer och gemenskaper skapas över större geografiska områden.149 Alla dessa tendenser och 

förändringar innebär dock att människor mer än någonsin behöver finna sammanhang och 

gemenskap på olika nivåer, vilket kulturarvet kan bidra till, skriver de.150 Även om 

globaliseringen har skapat nya kulturella homogeniseringar, så är det inte tillräckligt:  

Det är dock tydligt att denna typ av gemensamma referensramar inte fullt ut kan tillfredsställa 

människors behov av sammanhang. Önskan att hitta eller återskapa sammanhållande symboler och 

berättelser på både lokal och nationell nivå har visat sig vara stark.151  

 

Det måste med andra ord finnas gemenskaper på olika nivåer för att tillfredsställa det 

mänskliga behovet av tillhörighet menar regeringen:  

Samtidigt som flera traditionellt sammanhållande institutioner fått en delvis ny roll, och 

människors gemensamma fond av historiska referenspunkter av olika skäl tenderar att minska, har 

sökandet efter gemenskap och kulturell tillhörighet knappast avtagit. Varje framtidsinriktad 

kulturarvspolitik måste idag förhålla sig till denna samlade situation, som alltså på vissa sätt är mer 

individualistisk än tidigare, men som samtidigt innefattar en stark önskan om nya kollektiva 

projekt.152 

 

Det som inte framkommer här är på vilket sätt denna önskan framträder i samhället. Men, det 

är tydligt att regeringen menar att kulturarvet kan fylla en funktion som tidigare har fyllts av 

andra gemenskaper som nu har försvunnit, så som den kyrkliga till exempel.  

Om man vänder tillbaka till diskursteorins idéer om subjektpositioner, är det tydligt 

att ett subjekt kan ha många olika tillhörigheter och identifiera sig på olika sätt i olika 

sammanhang, det vill säga att subjektet är fragmenterat. Här handlar det också om olika 

gemenskaper på olika nivåer, och det innebär också att dessa i vissa situationer kan stå i 

konflikt med varandra.  

Sociala identiteter är enligt diskursteorin flytande signifikanter, och gruppbildning 

innebär en reducering av möjligheter där identifieringen sker genom ekvivalenskedjor. Dessa 

kan inte analyseras i det här fallet eftersom det i källmaterialet inte relateras till några 

specifika grupper, men kan bidra till att förklara att människor knyter an till olika grupper på 

olika plan. När regeringen talar om grupper och olika gruppers kulturarv så syftar det till olika 

grupper på samhällsnivå. Genom att regeringen skriver att det finns många olika grupper i 

samhället som människor kan idenitfiera sig med, och alla grupper kan ha ett eget kulturarv 

talar man i propositionen både om ett pluralistiskt samhälle, och ett pluralistiskt kulturarv.  

                                                 
149 Prop. 2016/17:116, 54-56. 
150 Ibid, 67. 
151 Ibid, 56. 
152 Ibid. 
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Min poäng här är att om alla dessa grupper kan finna grunder för gemenskap, 

symboler och berättelser i det förflutna genom kulturarvet, som regeringen menar, kan allt, 

potentiellt, vara kulturarv för någon grupp. Om då också alla dessa kulturarvsbruk och 

grupper är legitima153 och jämställda med varandra, så måste kulturarvets bevarande till stor 

del ligga på grupperna själva, eftersom den samlade potentiella mångfalden av kulturarv i 

detta fallet då blir orimligt stor för att kunna omfattas av en institutionell 

kulturarvsorganisation. Konklusionen blir då att den institutionella diskursen omfattar det 

faktiska kulturarvet, medan det potentiella faller under en identitetsdiskurs. Utifrån detta 

resonemang menar jag att det är det tydligt att regeringen pratar om två olika avgränsningar 

och funktioner av kulturarvet. 

4.3 Individuell identitet 

Kulturarvet fyller samma funktion för såväl indivuduell som kollektiv identitet. Regeringen är 

i propositionen av åsikten att människor aktivt väljer vilket kulturarv man vill identifiera sig 

med, men att kulturarvsinstitutionerna har en viktig roll i och med vad de presenterar för 

kulturarv och hur de gör det: 

Numera är perspektivet ofta att kulturarvet kan fungera som byggstenar för skapandet av 

identiteter. I detta perspektiv ses kulturarvet som något som människor kan arbeta med, snarare än 

något som man enbart är inskriven i eller som styr ens handlande. Även i detta mer 

individualistiska perspektiv blir dock de offentliga institutionernas urval av kulturarv och hur de 

beskrivs avgörande, eftersom de bildar en viktig utgångspunkt och möjlighetsbetingelse för 

enskildas identitetsformering.154 

 

Det som föreslås i propositionen är att det ska läggas till rätta för att kulturarvet ska göras 

tillgängligt så att alla ska kunna finna något att identifiera sig med. En av förutsättningarna för 

kulturarv är ju också att det är någons, annars blir begreppet innehållslöst.155 Frågan 

regeringen ställer sig är: 

Speglar det institutionaliserade kulturarvet hela rikedomen av tidigare kulturella uttryck, eller har 

urvalen begränsats genom tidigare exkluderande praktiker? Är det möjligt för alla att hitta något i 

kulturarvet som de kan relatera till och utgå ifrån? Detta är fortsatt viktiga frågor och 

kulturarvspolitiken måste arbeta aktivt med att säkra en bredd i vilka föremål och berättelser som 

bevaras och förmedlas för att alla ska kunna närma sig det förflutna på sina villkor.156 

 

Problemet med den här synen på relationen mellan kulturarvet och identiteter, är att den 

verkar utgå ifrån en idé om att människor förbehållslöst kan skapa sin egen identitet. 

                                                 
153 Prop. 2016/17:116, 67. 
154 Ibid, 65. 
155 Se bland annat diskussionen om ’kulturarvinger’ hos Eriksen, «Kulturarv og kulturarvinger». 
156 Prop. 2016/17:116, 66. 



42 

 

Människors identitet är inte något som bara kommer inifrån, utan är också till en viss grad 

tillskrivna oss. «Identiteter skapas alltid i glipan mellan vad vi själva väljer att tillhöra och de 

kategorier som kulturella och sociala förhållanden tvingat in oss i» som Birgitta Svensson har 

formulerat det.157 Hon skriver vidare om identiteter och demokrati i kulturarvsdebatten: 

«Kulturella identiteter formas inte individuellt ur vårt eget inre utan i sociala relationer. Att 

bara få sin kulturella identitet erkänd betyder inte särskilt mycket om den inte förenas med en 

politik som också ger möjlighet att delta i samhällslivet på lika villkor.»158 Svensson kritiserar 

en kulturarvspolitik som vill legitimera de rådande identiteterna och bibehålla institutioner 

och system. Om man, som regeringen vill göra enligt propositionen, sammanför det 

institutionaliserade kulturarvet med den syn på kulturarvets funktion för identitetsformering 

som skrivs fram, så innebär det just det som Svensson syftar till; att endast de existerande 

ideniteterna och grupperna är legitima, och att det inte finns något utrymme för de potentiella. 

När regeringen i den institutionella kulturarvsdiskursen likställer kulturarv med kunskap om 

det förflutna så undantränger man kulturarvets koppling till självbild och identitet. När de i 

stället menar att kulturarv är det som människor väljer att identifiera sig med, står detta i 

motsättning till kulturarv som en källa till kunskap om det förflutna, en syn som förespråkas i 

förhållande till det institutionaliserade kulturarvet. Det uppstår därmed en konflikt på grund 

av regeringens försök att omfamna allt med sin definition av kulturarvsbegreppet. 

4.4 Modernitet och kulturarvssubjekt 

I propositionen argumenterar regeringen för att de snabba ekonomiska och sociala 

förändringarna som har ägt rum under de senaste decennierna har bidragit till ett ökat intresse 

och behov för kulturarv och historia. De konstaterar att: «det pågår ett sökande efter nya ytor 

för det gemensamma i tider av osäkerhet kring samhällets riktning».159 Regeringen beskriver 

ett samhälle i senmoderniteten där allt är i rörelse. Moderniteten blir därmed också ett 

argument för kulturarvet. Vi behöver kulturarv i tider som dessa: «I tider av snabba 

ekonomiska och samhälleliga förändringar kan kulturarvet... fylla en viktigt roll för många 

och fungera som en förankring i tiden» formuleras det i propositionen.160  

Den modernitet som det refereras till i regeringens text är ett specifikt sätt att se på 

vår samtid i förhållande till historien. Denna historieuppfattning sätter det moderna samhället 

                                                 
157 Birgitta Svensson, «Identifiering och kategorisering. Om det kulturella erkännandets möjligheter och 

begränsningar», i Alzén & Aronsson (red.), Demokratiskt kulturarv? Nationella institutioner, universella värden, 

lokala praktiker, (Linköping: Linköpings universitet, 2006), 183. 
158 Svensson, «Identifiering och kategorisering», 184. 
159 Prop. 2016/17:116, 56. 
160 Ibid, 65. 
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i kontrast till tidigare tider, mer präglade av kontinuitet och tradition. Denna skillnad mellan 

det moderna och det traditionella är dock, skriver Ronström (med hänvisning till Eriksens 

forskning) en modern idé, och att människor upplever sin tillvaro genom kontraster.161 

Ronström argumenterar för att kulturarvsproduktionen fungerar som en «konstituerande, 

konstrastiv spegelbild» till senmoderniteten för att synliggöra just kontraster, och är en del av 

densamma (senmoderniteten).162 Att mena att kulturarv fyller ett behov för människor i vår 

samtid, som regeringen gör i propositionen, blir då lite paradoxalt om man sluter sig till 

resonemanget att moderniteten själv har konstruerat den kontrast, eller det gap, till det 

förflutna som man behöver kulturarvet för att överbrygga. 

Kulturarvet har fått en stor betydelse för den individuella identiteten i detta sättet att 

se på historien. I tillägg till att knyta kulturarv till kollektiv ihågkommelse och grupper, 

skriver Eriksen, 

... knyttes dagens kulturarvbegrep ofte også til det private og nesten intime, og trekkes dermed inn 

i kraftfeltet rundt individuelle identitetskonstruksjoner... også forventninger om at kulturarv skal 

ha en mer eksistensiell betydning og bidra til identitetsarbeid og personlighetsutvikling på 

individuelt nivå. Ved å kjenne «kulturarven» blir vi kjent med oss selv.163 

 

Att kulturarvsbegreppet är knutet till identitetsfrågor är allmänt vedertaget. Det nära 

förhållandet mellan de två gestaltar sig i själva ’arv’-delen av kulturarvsbegreppet. För att 

något ska vara ett kulturarv, som Eriksen skriver, måste det finnas någon som ärver; 

kulturarvingar.164 De som ärver kan vara en grupp – etnisk, religös eller annat – individer eller 

en hel nation. Dessa binds sedan samman av den gemensamma anknytningen till ett och 

samma kulturarv. Men, skriver Eriksen vidare, inte bara är kulturarv något som man ärver – 

att subjektet som ärver existerar först – men kulturarv kan också skapa subjekt. Man kan 

åberopa sig ett kulturarv för att hävda kulturell legitimitet. Det är med andra ord «ingen 

tilfeldighet at kulturarvretorikken så ofte er nær forbundet med identitetsspørsmål. Kulturarv 

skaper kulturarvinger og er et viktig virkemiddel i identitetspolitikk.»165 Detta kan förklara 

varför denna aspekt är så viktig för regeringen i kulturarvspropositionen. Men problemet med 

den här identitetspolitiken har påpekats av Jensen, och går tillbaka till den skillnad jag har 

gjort mellan det institutionaliserade kulturarvet och kulturarvet i relation till identitetsfrågor. 

Jensen beskriver denna skillnad som en normativ och en deskriptiv användning av begreppet: 

                                                 
161 Ronström, Kulturarvspolitik, 289. 
162 Ibid, 289-290. 
163 Eriksen, «Kulturarv og kulturarvinger», 475-476. 
164 Ibid, 479. 
165 Ibid. 
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Fortalere for en deskriptiv tolkning af ’kulturarv’ vil være af den opfattelse, at den sagligt set må 

omfatte al den kultur, der findes i det pågældende samfund. Fortalere for en normativ tolkning vil 

derimod mene, at det kun er en (mindre) del af en foreliggende kultur, der har status af 

kulturarv.166 

 

Jag menar baserat på detta att det i den institutionaliserade kulturarvsdiskursen – som 

använder den normativa definitionen av begreppet – är experter och personer knutna till 

kulturarvsinstitutionerna som styr urvalet. Men i en identitetsdiskurs handlar det däremot om 

ett urval som till stor del sker i civilsamhället, och i större utsträckning är en fråga för 

enskilda grupper eller individer. Detta menar jag ytterligare visar på att man kan prata om två 

skilda kulturarvsdiskurser, och två skilda sätt att använda kulturarvsbegreppet på i 

propositionen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
166 Jensen, Kulturarv: Et identitetspolitisk konfliktfelt, 43. 
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5 Diskursen om ett hållbart samhälle 

I detta kapitel analyserar jag det som jag refererar till som en hållbarhetsdiskurs om kulturarv. 

Även om det inte är huvudfokuset i propositionen och inte tas upp i samma omfattning som 

tidigare teman, så är detta en viktig del eftersom det visar till just hur inkluderande regeringen 

menar att kulturarvsbegreppet ska vara, och hur bred funktion kulturarvet har. Att kulturarv 

ska bidra till ett hålllbart samhälle menar jag är en mer framtidsinriktad aspekt av kulturarvets 

användningsområden, så som det framställs i propositionen. I delkapitlet «Byggandet av ett 

hållbart samhälle» i källmaterialet är det tydligt att regeringen ser på och definierar 

kulturarvet som en samhällsresurs: «Kulturarv kan vara en avgörande resurs i samhällsbygget 

genom att bidra till en långsiktig hållbar utveckling, såväl socialt och ekonomiskt som 

miljömässigt» skriver de.167 I propositionen är den sociala hållbarheten det som har beskrivits 

i det två tidigare analyskapitlen; att kulturarvet kan skapa värde genom att vara inkluderande, 

bidra till positiva identiteter och gemenskaper, skapa delaktighet och dialog samt bidra till 

demokratiska processer.168 Jag kommer här därför att fokusera på den ekonomiska och 

miljömässiga hållbarheten, vilket också är de två aspekter som tas upp i delkapitlet som 

nämns ovan i propositionen. 

Kulturarv på lokal och regional nivå har ofta har en instrumental funktion för 

ekonomiska eller sociala mål.169 Trots regeringens påstående om kulturarvets viktiga roll för 

hållbarhet, är detta den minst utvecklade och minst konkreta aspekten av kulturarvets 

användningsområden i källmaterialet. Få exempel ges, och ingen argumentation förs kring 

möjliga konsekvenser av att använda kulturarv för att nå ekonomiska och miljömässiga mål. 

Detta innebär att denna diskurs inte kommer belysas lika utförligt och omfattande som 

tidigare analyskapitel, men det är likväl en viktig aspekt som också inkluderar andra värden 

än de som tidigare diskuterats. En av orsakerna till att den miljömässiga och ekonomiska 

hållbarhetsaspekten inte är så utvecklad i kulturarvspropositionen kan vara att mycket av 

ansvaret för dessa områden ligger på lokal och regional nivå, och inte är helt inkluderat i den 

offentliga kulturarvssektorn.  Regeringens hållbarhetsaspekt av kulturarvet tar utgångspunkt i 

FN-rapporten Our Common Future (1987) som knyter den svenska regeringens arbete för 

hållbarhet till en större internationell kontext.170  

                                                 
167 Prop. 2016/17:116, 67. 
168 Ibid. 
169 Ronström, Kulturarvspolitik, 97. 
170 Prop, 2016/17:116, 67. 
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5.1 Ekonomisk hållbarhet 

I propositionen skriver regeringen att: 

Aktuell forskning visar att kulturarv och kulturarvsarbete har betydelse för och bidrar till 

ekonomisk utveckling. Det sker bl.a. genom att det ökar attraktiviteten både i städer och på 

landsbygden. Kulturarvsplatser kan användas för att utveckla dynamiska miljöer, som i sin tur drar  

till sig kreativa personer, vilket stärker konkurrenskraften. Kulturarv bidrar dessutom till att orter, 

regioner och länder kan skapa starkare platsidentiteter som i sin tur kan användas i marknadsföring 

för att utveckla turism och för att attrahera inflyttningar och investeringar.171 

 

Den ekonomiska hållbarheten syftar, som framkommer här, främst till hur kulturarv kan bidra 

till att stärka en plats identitet och bidra till turism och därmed skapa arbetstillfällen, också 

inom kulturarvsarbetet självt. Tidigare i propositionen refereras det till kulturturismen som 

har varit en ökande sektor under de senaste decennierna, och samtidigt påpekas det att det är 

många fler personer som är ideellt aktiva inom kulturarvssektorn än professionella.172 

Poängen regeringen gör är att kulturarvet har en viktig funktion också utanför den offentliga 

kulturarvssektorn. De konkreta exempel som ges är bygg- och underhållsarbeten och 

kulturturism.173 Den ekvivalenskedja som bildas här blir att kulturarvet erbjuder tillgångar 

genom sin status som kulturarv, dessa tillgångarna kan bidra till skapa en platsidentitet. En 

starkt platsidentitet kan vara grundlag för att bygga ett varumärke kring kulturarvsplatsen, 

som kan bidra till ökad turism. Ökad turism stimulerar ekonomin så att det genereras fler 

jobb, både indirekt genom att utveckla kulturarvsplatsen och direkt i relation till turismen. 

Mer jobb och mer turism ger ekonomisk tillväxt. Ekonomisk tillväxt attraherar mer 

investeringar, ökad konkurrens och mer inflyttningar, vilken i sin tur genererar mer 

ekonomisk tillväxt. Denna utvecklingen är framför allt fördelaktig på mindre platser enligt 

regeringen. I propsitionen skrivs det att de sociala och ekonomiska förändringarna de senaste 

decennierna har drabbat mindre platser hårdast, men: «Mer positivt kan det noteras att det 

samtidigt är just på mindre orter som många kulturprojekt bidragit till utveckling, bl.a. genom 

att de tillgångar som kulturarvet erbjuder utnyttjas för ny ekonomisk verksamhet.»174 Det är 

mindre platser som drabbats hårdast av avvecklingen av industrin i Sverige, och det verkar 

som att regeringen här menar att kulturarvsindustrin på ett sätt kan ersätta den tidigare 

industrin. Regeringen konstaterar att kulturarvet fyller en funktion i dagens ekonomi, och 

«numera allt oftare fått en dynamisk roll i en expanderande postindustriell ekonomi mer 

                                                 
171 Prop. 2016/17:116, 67-68. 
172 Ibid, 54. 
173 Ibid, 68. 
174 Ibid, 53. 
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inriktad på tjänsteproduktion».175 Vad som utesluts i den här ekvationen är de möjliga 

negativa aspekterna av denna användning av kulturarv. Så som det framställs i propositionen 

verkar detta vara en okritiskt positiv utveckling, och nästan ett naturligt steg vidare från ett 

stagnerande industrisamhälle. 

5.2 Miljömässig hållbarhet 

Kulturarvet som resurs för miljömässig hållbarhet behandlas endast i de två paragrafer som 

avslutar delkapitlet «Byggandet av ett hållbart samhälle» i propositionen. Referensen till 

denna aspekt är därför något knapphändig. Dock nämns i början av kapitel 5 av propositionen 

att miljömässig hållbarhet inkluderar både materiella och immateriella kulturarv: 

Det förflutna och dess spår i form av materiella och immateriella arv har i dag, i högre 

utsträckning än tidigare, kommit att tas i anspråk för att främja både ekonomisk tillväxt och en 

miljömässigt hållbar samhällsutveckling... Omvandling av befintliga byggnader och bruk av äldre 

föremål är typiska exempel på hur kulturarvspraktiker kan bidra till hållbarhet. Ett ökat intresse för 

återbruk och traditionella hantverkstekniker inom ramen för formgivning och design pekar också i 

denna riktning.176 

 

Det förklaras dock inte hur eller i vilken omfattning dessa kulturarvpraktikerna bidrar till 

hållbarhet. En annan poäng regeringen gör angående miljömässig hållbarhet och kulturarv är 

att det finns en nära relation mellan människan och naturen:  

Kulturarvets roll för miljön är många gånger större än vi tror eftersom det som vi kallar naturen 

under historien i högre grad påverkats av människan (kulturen) än vad vi kanske är medvetna om... 

nya forskningsresultat tyder på att människan haft en mycket större positiv betydelse för biologisk 

mångfald än vad man tidigare antagit... Här blir det t. ex. viktigt att lyfta fram hur bevarandet av 

vissa sedvänjor, produktionsmetoder och byggnadssätt kan bidra till biologisk mångfald. Viktiga 

samband finns bl.a. mellan lokala gastronomiska traditioner, bevarandet av biologisk mångfald 

och estetiskt tilltalande landskap som bär kulturhistoriska värden. 177 

 

Det ges inte några specifika exempel på människans positiva effekt på biologisk mångfald, 

och detta är enda gången det nämns i källmaterialet. Det som är poängen för regeringen här är 

dock bevarandet av denna mångfald, för framtiden. Det görs inte något förtydligande av 

skillanden eller definitionen av kulturmiljö och kulturarv, men enligt Riksantikvarieämbetet 

är kulturmiljö allt det som människor har påverkat, och är en del av kulturarvet. Man får tro 

att det är kulturmiljö som regeringen refererar till i citatet ovan. Det framkommer dock inte 

heller hur den ekonomiska och den miljömässiga hållbarheten kan integreras med varandra, 

för man måste nästan anta, att de inte är helt separerade från varandra i och med att 

kulturarvet ska tillgängliggöras för människor.  

                                                 
175 Prop. 2016/17:116, 53. 
176 Ibid, 54. 
177 Ibid, 68. 
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Förutom denna mångfald är den sista punkten som tas upp att det är viktigt att bevara 

miljöer och platser för framtiden, och att detta bevarande kan spara resurser: 

För miljömässig hållbarhet är bevarandet av fysiska miljöer också särskilt centralt. Kulturarvet kan 

vara en katalysator för hållbarhetsinriktad förnyelse av olika platser. Det är t.ex. ofta mer 

resurseffektivt att återanvända byggda miljöer än att riva och bygga nytt. Att bevara historiska 

byggnader innebär att hushålla med miljöresurser eftersom varje konstruktion förkroppsligar stora 

mängder engeri och råmaterial som använts vid dess uppförande.178 

 

I denna paragrafen menar regeringen att riva gamla byggnader är att slösa bort den energi som 

har gått till att uppföra dem. Jag antar dock att detta argument inte kan gälla för alla hittills 

uppförda byggnader, utan att det ska ses som ett argument att ta med i en diskussion om 

bevarandet av äldre byggnader. Detta argumentet utvecklas dock inte närmare i propositionen.  

Sammanfattningsvis kan man säga att den miljömässiga hållbarhetsaspekten av 

kulturarvet inte är väldigt klar eller utvecklad i den här delen av propositionen. Regeringens 

argument är att människan och naturen påvekar varandra, vilket ger en biologisk mångfald 

som bör bevaras. Vidare begränsar det slöseri med resurser att återanvända gamla byggnader i 

stället för att ersätta dem med nya. Vad som inte tas med i denna ekvation är andra delar av 

vad som är viktigt för miljömässig hållbarhet i ett större perspektiv. Eftersom denna 

hållbarhetstriad – social, ekonomisk, miljömässig – tar sin utgångspunkt i FN-rapporten Our 

Common Future (1987) så knyts det till större internationella sammanhang och projekt, som 

inte refereras till vidare i kulturarvspropositionen.179 

5.3 Kulturarvsturism – en odelat positiv utveckling? 

I regeringens proposition är kulturarvet en ekonomisk resurs i och med att det kan bidra till 

bland annat ökad turism knuten till kulturarv. Bland annat Rodney Harrison har argumenterat 

för att kulturarvsturismen har fått en viktig roll i övergången från industri- till tjänstesamhälle 

i många länder: 

One of the implications of the commercialisation of heritage through adaptive re-use and an 

emphasis on ‘experience’ and heritage-based themes is the way in which it came to occupy a space 

in the economy of those countries that were experiencing the largest economic and demographic 

shifts associated with processes of industrialisation. Heritage was no longer simply a symbol of 

civic society and a part of the educative apparatus of the nation-state, but became an important 

‘industry’ in its own right.180 

 

                                                 
178 Prop. 2016/17:116, 68. 
179 Se framför allt Riksantikvarieämbetets arbete med klimat och miljö, 2018, 

https://www.raa.se/kulturarv/klimat-och-miljo/ (besökt 27.03.2018). 
180 Harrison, Heritage: Critical approaches, 86-87. 

https://www.raa.se/kulturarv/klimat-och-miljo/
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Liksom kulturarvsbegreppet har ökat i popularitet har även kultur- och kulturarvsturismen 

ökat under de senaste decennierna. Ett skifte har också skett mot en marknadsföring av 

upplevelser, vilket har varit en viktig influens för kulturarvsturism.181 Som etnologen Carina 

Sjöholm beskriver i två fallstudier av relationen mellan kultur- och kulturarvsturism och 

regional tillväxt så är detta en komplex process, mycket på grund av att ansvaret för dessa 

olika platser är spridda över både offentliga och civila delar av samhället. Dessutom, 

poängterar hon, finns det i Sverige ingen tradition för samarbete mellan kulturpolitiken och 

näringslivet.182 

Att skapa ’kulturarvsplatser’ och utveckla kulturarvsturism är dock inte 

oproblematiska handlingar som endast bidrar till ekonomisk tillväxt. Susan Macdonald har 

kritiskt kommenterat hur Europa börjar likna ett ’memoryland’ i och med utvecklingen av 

denna formen av turism: «An anxiety repeatedly voiced in the memory phenomenon is that 

the past is being commodified. History is becoming business; money is being made out of 

memory; and Europe is turning into a market of heritage attractions.»183 Som diskuterats 

tidigare kan också processen att lyfta fram vissa delar av historien som kulturarv, bidra till att 

undertrycka andra. Som till exempel Ronström visar i sin forskning på Visby som världsarv:  

... den ökade betoningen på medeltid har lett till en homogenisering av innerstadens centrala delar. 

Det har frambringat en destination, en besöksplats, med allt svagare förankring i det gotländska 

landskapet, men med allt starkare förankring i den globaliserade turistindustrins hyperrealiteter.184 

 

Denna typ av etablering av kulturarv i förhållande till platsidentitet kan, som Ronström varnar 

för, vara förödande för mångfalden av etniciteter, klasser, estetik med mera.185 Men det har 

kommit att ses som en självklarhet att kulturarv leder till ökad turism, synlighet och tillväxt, 

speciellt på världsarvsnivå, men också på regional och lokal nivå, vilket tydligt reflekteras i 

kulturarvspropositionen.186 Ett av de största orosmomenten i samband med en ökande 

kulturturism kopplad till det förflutna är att det sker en standardisering i marknadsföringen av 

historien; att mångfalden bland kulturarv ska försvinna, liksom autenciteten.187 Vidare finns 

det också en maktfaktor i förhållande till den ekonomiska sidan av kulturarv, där både bidrag 

och lagstiftning från statligt håll kan påverka vilka platser som blir attraktiva för turism. Det 

finns också starka argument för att denna form av turism nästan alltid involverar en form av 

                                                 
181 Harrison, Heritage: Critical approaches, 85-86. 
182 Carina Sjöholm, «Jakten på regional tillväxt», Nordisk kulturpolitisk tidskrift Vol. 16, Nr. 2 (2013), 333-334. 
183 Macdonald, Memorylands: Heritage and Identity in Europe Today, (London: Routledge, 2013), 109. 
184 Ronström, Kulturarvspolitik, 94. 
185 Ibid. 
186 Se till exempel Ronström, Kulturarvspolitik, 98. 
187 Macdonald, Memorylands, 109. 
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meningsförlust för de som visar fram sin kultur.188 Som Macdonald sammanfattar är det inte 

en odelat enkelriktad process att kommersialisera kulturarv: «What heritage presents is the 

paradoxical promise on the one hand of a world that can transcend economics, and, on the 

other, a hopefully golden economic opportunity.»189  

’Det hållbara samhället’ som regeringen pratar om i det som jag refererar till som en 

hållbarhetsdiskurs i relation till kulturarv, är en framtidsinriktad aspekt av processer och 

handlingar som ska vara bärkraftiga och konkreta för det samtida samhället i Sverige.190  

När regeringen skriver att kulturarvet är en resurs för ekonomisk tillväxt och därmed 

ekonomisk hållbarhet, så underlåter man att ta upp de negativa aspekterna av 

kommersialisering av kulturarv och kulturarvsplatser, och definierar detta som en odelat 

positiv utveckling. I tillägg menar jag att försöket anpassa kulturarvet till dessa aspekter av 

hållbarhet blir knapphändigt, och det är också tydligt att ambitionen med detta är att försöka 

visa på hur kulturarv är viktigt för hela samhället, vilket blir ett led i argumentet för den nya 

samlade kulturarvspolitik som propositionen ska uttrycka. 

 

 

 

  

                                                 
188 Macdonald, Memorylands, 111. 
189 Ibid, 136. 
190 I avslutningen kommer jag att diskutera ’samhälle’ som ett socialt rum, vilket inte är detsamma som ’det 

hållbara samhället’ i denna diskursen.  
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6 Avslutning 

Kulturarv i regeringens definition finns nästan överallt och berör en mängd olika områden. I 

detta avslutande kapitel kommer jag att diskutera två omfattande begrepp som är 

fundamentala för regeringens kulturarvspolitik, men som inte analyserats i samband med 

kulturarvsdiskurserna. Det första är ’samhället’, som fungerar som en myt i ett 

diskursteoretiskt perspektiv, det vill säga det sociala rum som krävs för att man ska kunna 

prata om politik överhuvudtaget.191 Därefter fokuserar jag på regeringens användning av ’det 

förflutna’. Detta är inte en kategori som kan analyseras som ett socialt rum, utan jag har valt 

att expandera det urprungliga diskursteoretiska perspektivet med en kategori som jag kallar 

temporalt rum. Detta för att tydliggöra hur regeringen måste förhålla sig till olika temporala 

kategorier i sin definition av kulturarv och användning av kulturarvsbegreppet. Ett socialt rum 

har utsträckning i rum, medan det som jag kallar ett temporalt rum har utsträckning i tid. 

Relationen mellan förflutet, samtid och framtid i förhållande till kulturarv, menar jag kan 

tydliggöras av Reinhart Kosellecks två kategorier space of experience och horizon of 

expectation, eller översatt; erfarenhetsrum och framtidshorisont. 

6.1 Samhället som socialt rum 

Det sociala rum som regeringen refererar till konsekvent i propositionen är inte ’landet’, 

’Sverige’ eller ’nationen’, utan ’samhället’. Laclau & Mouffe skriver i sin diskursteori om 

flytande signifikanter som representerar en större helhet, som de kallar för myter. De är en 

nödvändighet, men samtidigt inte överrensstämmande med de olika sociala praktikerna. Det 

samhälle som regeringen refererar till i propositionen, där kulturarvspolitiken ska realiseras, 

är med andra ord deras bild av samhället. Myter är flytande signifikanter just för att dessa 

sociala rum representerar olika saker beorende på vem som utför artikulationen. Det samhälle 

som är ’verkligheten’ för den rödgröna regeringen, är inte nödvändigtvis det samhälle som det 

nationalistiska partiet Sverigedemokraterna refererar till i sin politik.192 Eftersom 

diskursteorin inte bara omfattar språk, utan alla sociala praktiker, är samhället flytande och 

kan aldrig fixeras. Samhället som det sociala rummet blir i denna kontexten själva 

                                                 
191 Ett alternativ hade varit att analysera ’samhället’ som en föreställd gemenskap. Se Benedict Anderson, 

Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism, (London: Verso, 2016). 
192 I ett debattinlägg kritiseras kulturarvspolitiken av flera av Sverigedemokraternas riksdagsledamöter. 

Samtiden, 2017, https://samtiden.nu/2017/05/en-kulturarvsproposition-utan-kulturarv/ (besökt 14.12.2017). 

https://samtiden.nu/2017/05/en-kulturarvsproposition-utan-kulturarv/
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förutsättningen för att kunna tala om kulturarvet, och det är även det nyckelbegrepp som 

förekommer flest gånger i den delen av propositionen som jag analyserar.193 

Det samhälle som regeringen beskriver i propositionen är ett samhälle präglat av 

stora omvandlingar under de senaste decennierna både ekonomiskt och befolkningsmässigt, 

och med en ökad osäkerhet bland befolkningen kring samhällets riktning. I propositionens 

kapitel «Samhällsomvandlingar och nya utmaningar» hänvisas till olika förändringar som 

regeringen menar har omformat samhället, och som i sin tur ger ett behov för en förändrad 

roll för, och hantering av, kulturarvet: 

Under 1900-talets sista decennier inträffade en snabb omstrukturering av ekonomi och samhällsliv 

i takt med övergripande trender som globalisering, urbanisering, digitalisering och 

individualisering. Dessa processer har under det senaste årtiondet fortsatt i accelererande takt med 

viktiga ekonomiska, sociala och identitetsmässiga konsekvenser på många håll. En del av dessa 

effekter är allmänna för stora delar av världen, andra är mer specifika för Sverige. Förändringarna 

påverkar också kulturarvets ställning i samhällslivet och skapar specifika möjligheter och 

utmaningar för dess framtida förvaltning.194  

 

Förskjutningen från industri- till tjänstesamhälle har också bidragit till en ökande urbanisering 

och en «kunskapsintensiv industri» som påverkar samhället kulturellt, konstateras det. Denna 

ekonomiska förändring har speciellt påverkat mindre, tidigare industridominerade orter, vilket 

har lett till socioekonomiska problem som i sin tur «har kunnat leda till motstånd mot 

samhällsutveckligen och ibland mot nya kulturella uttryck».195 I städerna har det också varit 

en «tilltagande socioekonomisk segregation» samtidigt som den kulturella heterogeniteten i 

befolkningen har ökat på grund av invandring.196 Detta har lett till en större uppdelning 

mellan vi och dem och större skillnader i samhällssyn mellan olika grupper: 

Tyvärr kan i dag en ökande uppdelning i samhället iakttas, där grupper kommit att ställas mot 

varandra, inte sällan med hänvisning till skilda kulturella erfarenheter. Oron och motsättningarna 

förstärks i ett medieklimat där terrorism och väpnade konflikter har haft en framträdande roll, och 

där hotbilder knyts till olika samhällsgrupper och kulturuttryck. Den pågående polariseringen 

bygger inte på givna identiteter, utan olika aktörer använder aktivt bl.a. det förflutna för att befästa 

olika gruppers särart.197 

 

Vidare framhålls det att digitaliseringen har möjliggjort nya former för interaktion och det har 

skapats ett nytt civilsamhälle kring informationsförsörjning, där ideella grupper som 

Wikipedia ges som exempel. Detta civilsamhället är också viktigt för kulturarvets 

bevarande.198 Samhället har dessutom förändrats genom att medierna har mångfaldigats, 

                                                 
193 Samhäll* förkommer 76 gånger i kapitel 5 av propositionen. Se bilaga 3, «Nyckelbegrepp». 
194 Prop 2016/17:116, 52-53. 
195 Ibid, 53. 
196 Ibid. 
197 Ibid, 54. 
198 Ibid, 55. 



53 

 

skrivs det, vilket har gett upphov till ett nytt mediesamhälle. Utöver de stora förändringarna 

inom det ekonomiska och samhälleliga, har också det offentliga Sverige förändrats. 

Regeringen pekar på medlemskapet i den Europeiska unionen, samt kyrkans förändrade roll 

från statskyrka till trossamfund.199 

De snabba ekonomiska och sociala förändringarna har i vissa fall gett upphov till känslor av 

meningsförlust när invanda livsmönster ifrågasatts, särskilt i grupper som inte ser sig själva som 

vinnare i utvecklingen mot ett tjänstesamhälle med högre krav på både formell utbildning och 

språklig förmåga. Utvecklingen har typiskt sett kommit att upplevas som särskilt problematisk i 

arbetarklassmiljöer på mindre orter och i vissa av storstädernas förortsområden där många av 

invånarna själva eller deras föräldrar har utländsk bakgrund. Bristande framtidstro kan observeras 

hos många och inte minst i sociala medier uttrycks en frustration som ofta slår över i 

avståndstagande, hot och hat.200 

 

Det samhälle som har skapats genom dessa omfattande förändringar, menar regeringen har ett 

behov för en ny kulturarvspolitik. Den här samhällsbilden utgör en motivering för 

kulturarvspolitiken. Med alla de problemområden och konflikter som påvisats ovan, har 

kulturarvet inte bara fått en förändrad roll, men det har också blivit viktigare än tidigare, 

menar regeringen. I det samhälle som skrivs fram här finns det en viktig plats för kulturarvet; 

det framställs nästan som en nödvändighet. Att förhålla sig till regeringens kulturarvspolitik 

innebär därmed också att förhålla sig till och acceptera denna samhällsbild. 

6.2 Det förflutna som temporalt rum 

Det andra begreppet som är essentiellt för att kunna prata om en kulturarvspolitik är ’det 

förflutna’. Som analysen visat är relationen mellan kulturarv och det förflutna både komplex 

och ambivalent, både generellt och i propositionen. De båda begreppen står dock alltid i 

någon form av relation till varandra. Men, som framkommit i min analys är denna relation 

inte konsekvent i propositionen. Det är därför viktigt att försöka tydliggöra vad för förflutet 

som regeringen skriver fram i propositionen. Hur kan man då förstå en kategori som ’det 

förflutna’ i det här sammanhanget?   

Som konstaterats i inledningen är det diskursteoretiska perspektivet främst 

användbart för synkrona analyser. Jag föreslår därför en utvidgning av mitt diskursteoretiska 

perspektiv för att undersöka ’det förflutna’. Som diskuterats ovan så måste varje diskurs 

operera med ett socialt rum. Jag menar dock att många diskurser också kräver ett temporalt 

rum, som fungerar på samma sätt som en myt. Laclau & Mouffe menar att vi behöver myter 

som det sociala för att kunna prata om saker. Men vi placerar oss också alltid i en temporal 

                                                 
199 Prop 2016/17:116, 55. 
200 Ibid, 56. 
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position i förhållande till andra tider, som då även fungerar som ett handlingsrum. Jag menar 

att både kategorierna ’framtid’ och ’samtid’ kan ses som temporala rum, på samma sätt som 

’det förflutna’, och vad vi lägger i dem beror på inom vilken diskurs vi artikulerar. Liksom 

samhället som socialt rum kan se olika ut beroende på vilken diskurs det är tal om, menar jag 

att det förflutna som temporalt rum kan variera och fungera på samma sätt som en flytande 

signifikant. Det är till exempel ett vanligt grepp hos radikala grupper att använda en specifik 

historiesyn eller perspektiv för att rättfärdiga åsikter och handlingar.  

I propositionen är det förflutna en kategori som ska «tolkas och presenteras»,201 

«vara åtkomligt», vara något människor utgår ifrån i sina egna liv, och något man kan «närma 

sig».202 Vidare ska det «skapas kunskap om det förflutna» och det ska dokumenteras,203 det 

kan återskapas204 och kulturarv definieras som «spår av det förflutna».205 Att referera till det 

förflutna på detta sätt, som en singulär enhet eller entitet, eller ett stort kluster av ting som 

hänger ihop i någon slags kronologi, är inte ovanligt. I denna entitet finns en stor mängd 

potentiella kunskaper och möjligheter att hämta som kan användas i och förklara samtiden 

enligt regeringen, och bidra till att forma framtiden: 

Omvänt är det viktigt att se att det förflutna har ett bestämmande inflytande över vad vi förmår att 

både tänka och göra idag. Även om det sätt på vilket den historiska situationen bestämmer våra 

egna möjligheter inte alltid kan göras till föremål för en medveten reflektion, är det en viktig 

uppgift att försöka beskriva dessa ramar. En bättre förståelse av vår egen position i tiden kan 

användas för att skapa mer realistiska förutsättningar för förändring idag. 206 

 

Det förflutna är passerat och går inte att förändra. Vad som däremot går att förändra är vår 

relation till det som har förflutit, vår kunskap om det, och hur vi väljer att använda det. Detta 

poängteras också i propositionen: 

I relation till det förflutna och dess arv måste vi påminna oss om att det faktiskt till sist alltid är 

större än vi själva, att det påverkar oss på sätt som vi aldrig fullt ut kan överblicka och att det 

motstår slutgiltiga tolkningar. Men andra ord är det viktigt att utgå ifrån att vi inte kan omskapa 

det förflutna till berättelser som bekräftar vad vi idag anser vara sant eller riktigt... I stället är det 

viktigt att bibehålla distans och utgå ifrån att det förflutna, som ofta har framhållits, är ett 

främmande land som måste förstås på sina egna premisser.207 

 

                                                 
201 Prop. 2016/17:116, 70. 
202 Ibid, 66. 
203 Ibid, 63. 
204 Ibid, 62. 
205 Ibid, 58. 
206 Ibid, 60. 
207 Ibid. 
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Det förflutna kan därmed också användas som ett slags redskap både för att skapa förståelse 

för vår samtid, men också för att placera oss i tiden. Även om det förflutna står i nära relation 

till oss idag, menar regeringen att det också är en kontrast genom att vara ett främmande land. 

Som jag har argumenterat för tidigare så är kulturarv nära knutet till de tre temporala 

kategorierna förflutet, samtid och framtid, och för att förstå den position som kulturarv 

innehar i källmaterialet kan man sätta det i relation till hur vi upplever denna relationen 

mellan olika tider. Det historiska medvetandet och upplevelsen av det förflutna som 

förknippas med moderniteten påverkar både vår bild av oss själva i samtiden och vår syn på 

framtiden. Här menar jag att propositionens användning av dessa temporala kategorier – 

framför allt ‘det förflutna’ – kan problematiseras genom Reinhart Kosellecks två historiska 

kategorier space of experience och horizon of expectation som spänner över tid och rum, och 

som enligt Koselleck förkroppsligar förflutet och framtid.208 Han tydliggör: «Experience is 

present past, whose events have been incorporated and can be remembered... expectation also 

takes place in the today; it is the future made present; it directs itself to the not-yet, to the 

nonexperienced, to that which is to be revealed.»209 Detta innebär dock inte att de två 

kategorierna speglar varandra eller är symmetriska. Erfarenhet är alltid avslutad, och går inte 

att påverka, medan förväntan kan fördelas över oändligt många möjligheter.210 Dock kan en 

erfarenhet förändras över tid genom att ny erfarenhet skapas, liksom historien kan skrivas om 

när nya upptäckter görs.211 Enligt Koselleck så är det spänningen mellan dessa två kategorier 

som genererar historisk tid, och de är fundamenten för alla historier som är möjliga. 

Erfarenhet behövs för att kunna tänka om framtiden, och vi upplever samtiden i denna 

relation mellan erfarenhetsrum och framtidshorisont.  

Utifrån detta menar jag, att på det sätt som regeringen använder ’det förflutna’ 

omfattar det allt som har varit, oavsett om vi är medvetna om eller har tillgång till det, eller ej. 

Men, som Koselleck konstaterar, så kan erfarehetsrummet aldrig innehålla mer än det vi vet 

om det som har förflutit. Detta innebär därmed, att när regeringen talar om ’det förflutna’ och 

alla möjligheter som ligger att finna där – till exempel saker för människor att idenifiera sig 

med – så kan denna definitionen av det förflutna aldrig vara grundlag för någon 

framtidshorisont, utan denna kan endast grunda sig i de faktiska erfarenheterna. Men i 

regeringens proposition är kulturarv spår av det förflutna som tillskrivs värde i samtiden, 

                                                 
208 Reinhart Koselleck, Futures Past. On the Semantics of Historical Time, öv. Keith Tribe, (New York: 

Columbia University Press, 2004), 258. 
209 Koselleck, Futures past, 259. 
210 Ibid, 259-260. 
211 Ibid, 262. 
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vilket innebär att alla faktiska och potentiella kulturarv hämtas från detta temporala rum, 

enligt den definition av kulturarv som används i propositionen. Ett kulturarv som per 

definition är föränderligt inkluderar potentiella kulturarv i det förflutna, men bevarande av 

kulturarv för framtiden kan bara inkludera de redan existerande kulturarven, eftersom man 

inte kan basera en framtidsaspekt av kulturarv på något som går utöver erfarenhetsrummet. 

Regeringens defnition av kulturarvsbegreppet är därmed inte kompatiblel med de funktioner 

de tillskriver kulturarvet som resurs. 

6.3 Konklusioner 

Med mitt projekt har jag företagit en analys av en central del av den svenska regeringens 

proposition «Kulturarvspolitik» från 2017. Min övergripande problemställning var vad det var 

för kulturarv som skrevs fram i texten. Med ett diskursteoretiskt perspektiv har jag kartlagt 

kulturarvsbegreppets innehåll, funktion och värden i det som jag argumenterar för är tre olika 

kulturarvsdiskurser. Jag har visat på hur kulturarvets värde har olika ekvivalenskedjor, och 

knyter till sig olika nyckelbegrepp beroende på vilken kontext det artikuleras i. Gemensamt 

för alla olika användningar av begreppet är att kulturarvet i propositionen behandlas som en 

resurs. Regeringen framhöll i samband med denna proposition att de för första gången skulle 

föra en samlad kulturarvspolitik, och mitt mål har även varit att se om propositionen 

reflekterar detta. 

I det som jag har kallat den institutionella kulturarvsdiskursen har jag visat att 

kulturarvet där är knutet till en förvaltning. Det har värde som en ingång till, och kunskap om 

det förflutna, samt är bärare av kollektiva minnen. De värden som ligger i kulturarvet ska 

realiseras genom bevaring, förvaltning och förmedling samt därigenom bidra till ett reflekterat 

förhållande till det förflutna i samhället. Till kulturarvsbegreppet knyts andra begrepp så som 

kulturarvsinstitutioner, kulturarvsarbete, kunskap, minne och historiebruk. Kulturarv likaställs 

i denna diskursen till stor del med det förflutna – men begreppsanvändningen är inte 

konsekvent –  och fokuset ligger på relationen mellan samtiden och det förflutna. Jag har 

argumenterat för att kulturarvsbegreppet fungerar som ett paraply som många olika 

institutioner och praktiker kan samlas under. Jag menar också att den rollen som 

kulturarvsinstitutionerna har i förhållande till att skapa och förmedla kunskap om kulturarvet 

är hierarkiskt ordnad i förhållande till enskilda individer och grupper, vilket visar till ett 

expert- och institutionsstyrt kulturarv. Jag visar också hur begreppet kulturarvsarbete används 

som en samlingsterm för allt institutionellt arbete i relation till det förflutna, för att etablera 

entydighet i diskursen, och vidare på hur regeringen tar existerande begrepp som står för olika 
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praktiker, arbeten och objekt, och reintroducerar dem som kulturarvsbegrepp. Förekomsten av 

dessa visas i bilaga 2. Denna omformulering och synkronisering av beteckningar och begrepp 

gör att de alla kan samlas i något som kan kallas en kulturarvspolitik. Denna diskurs menar 

jag beskriver en kulturarvsproduktion, men att regeringen här utesluter den 

konstruktionisktiska aspekten av kulturarv, liksom allt potentiellt kulturarv. 

I det som jag refererar till som identitetsdiskursen tillskrivs kulturarvet i stället 

värden för skapandet av identiteter och gemenskaper. Här är kulturarvets funktion att vara en 

utgångspunkt för identiter och grupptillhörighet. Målet regeringen sätter är att alla ska kunna 

finna något att identifiera sig med i kulturarvet. I denna kontext inkluderas även potentiella 

kulturarv, vilket innebär att allt kan vara kulturarv om någon väljer att se det som det. Jag 

menar här att regeringen pratar om två olika avgränsningar av kulturarv, och därmed två 

skilda kulturarvsdiskurser. Kulturarv omfattar i identitetsdiskursen ett mycket större område, 

och inkluderar det civila samhället. Eftersom kulturarvet här blir potentiellt oändligt 

omfattande kan det inte inkluderas i en offentlig förvaltning. Fokuset här är mer 

samtidsinriktat, och ligger på utmaningar i ett ökande heterogent samhälle. Jag argumenterar 

för att när regeringen i den institutionella diskursen till stor del likställer kulturarvet med det 

förflutna, bortfaller kopplingen till identitet och självbild. I identitetsdiskursen menar däremot 

regeringen istället att kulturarv hjälper människor att finna identitet och grupptillhörighet, 

vilket är något annat än kunskap om det förflutna.  

I propositionen lägger regeringen också vikt på att olika processer och tendenser i 

moderniteten skapar ett ökat behov för kulturarv, och använder detta som ett argument för 

viktigheten av den nya kulturarvspolitiken. Jag visar dock att det finns andra sätt att tolka 

moderniteten på, och att det är möjligt att hävda att moderniteten själv har skapat den kontrast 

till det förflutna som kulturarvet i propositionen ska hjälpa till att överbrygga. 

I det som jag kallar hållbarhetsdiskursen menar regeringen att kulturarvet har värde 

för ekonomisk och miljömässig hållbarhet genom återanvändning av byggnader, 

kulturarvsturism och relationen mellan natur och kultur. Här ligger fokuset mer på framtiden, 

och kulturarvet inkluderas i större nationella och internationella mål om ett långsiktigt hållbart 

samhälle. Jag har i analysen argumenterat för att det endast är de positiva aspekterna av 

kulturarvsturism som framställs i propositionen, och visat till flera av de negativa 

konsekvenser som denna utveckling kan ha. Vidare menar jag att denna aspekt av kulturarvets 

användningsområden inte är speciellt utvecklad i propositionen, utan ett försök från 

regeringen att visa på hur nyttigt kulturarvet är för alla olika delar av samhället.  
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Förutom att besvara mina problemställningar, har jag argumenterat för att regeringen 

genom att hålla kulturarvsbegreppet öppet försöker både bredda och stabilisera kulturarvet 

som politiskt område, samt till viss del etablera dess nödvändighet, objektivitet och 

universalitet. För att återknyta till diskursteorin har jag genom min analys visat på hur 

regeringen försöker etablera ett kulturarv som i flera aspekter verkar självklart och naturligt. 

Detta försök som kan ses som hegemoniskt i och med att denna process även stödjer den 

samhällsbild som skrivs fram i propositionen. Trots detta menar jag att regeringen misslyckas 

i sin intention genom att det inte formuleras en enhetlig kulturarvsdiskurs. Regeringens 

tillämpning av kulturarvsbegreppet är inte ett så öppet och oproblematiskt perspektiv som 

propositionen indikerar. Den inkluderande definitionen av kulturarv som regeringen använder 

sig av leder till flera problem när de har som uttalat syfte med propositionen att föra en 

samlad kulturarvspolitik. Samtidigt som regeringen tydliggör att de menar att kulturarv 

skapas i samtiden, upprätthålls denna definition av kulturarvet inte konsekvent genom 

källmaterialet. Eftersom propositionen är en politisk text, får detta konsekvensen att den 

bidrar till att skapa ytterligare ambivalens kring kulturarvsbegreppet i samhället. Att basera en 

politik på de avgränsningar och definitioner som jag visat på i min analys, är 

handlingspolitiskt meningslöst. Framför allt är utsträckningen av kulturarvets värden både 

svårtolkad och paradoxal i propositionen. Om kulturarvet till exempel först får värde när en 

individ anser det värdefullt (som regeringen skriver i propositionen i förhållande till identitet), 

hur kan det då på samma sätt ha ett universellt värde, också när dessa värden, på många sätt är 

odefinierbara och situations- och individbetingade?  

Projektet hade med fördel kunnat vidareutvecklas på flera sätt, både genom en analys 

av hela kulturarvspropositionen, och genom en undersökning av kulturarvspolitik i ett längre 

diakront perspektiv. Min analys tydliggör dock hur begreppsanvändningen i 

kulturarvspolitiken har ändrat sig, och hur användningen av begrepp som ’folket’ och 

’nationen’ har bortfallit i propositionen från 2017. Mitt projekt har också visat vilken plats 

och status kulturarvet har politiskt i Sverige idag, och vilka värden och funktioner som 

tillskrivs begreppet i den här kontexten, men att det i regeringens kulturarvspolitik kan 

identifieras flera olika kulturarvsdiskurser som till en viss del står i konflikt med varandra. 

Slutligen framkommer det i min analys att en samlad kulturarvspolitik inte är förenlig med 

den öppna definition av kulturarvsbegreppet som regeringen använder sig av. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Kulturarvspropositionens innehåll 
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Bilaga 2 Kulturarvsbegrepp 
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Bilaga 3 Nyckelbegrepp 
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Bilaga 4 Kulturarvsbegreppets former 

 

   Bestämd form                      Obestämd form  

              Grundform                Ägandeform  

               Kulturarv              Kulturarvets                Kulturarv 

Kap.  

5. 2 + 1 (1,82%) 0 (0%) 

5.1 10 + 3 (0,64%) 4 (0,20%) 

5.2 23 + 3 (1,34%) 22 (1,13%) 

5.3 9 + 5 (3,35%) 2 (0,47%) 

5.3.1 12 + 4 (1,13%) 6 (0,42%) 

5.3.2 20 + 5 (2,29%) 5 (0,46%) 

5.3.3 5 + 2 (1,00%) 11 (1,57%) 

5.4 9 + 1 (0,74%) 6 (0,45%) 

Delkapitel: 

5. ”Ny inriktning för kulturarvspolitiken”: 164 ord. 

5.1 ”Samhällsomvandlingar och nya utmaningar”: 2019 ord. 

5.2 ”Kulturarvet är föränderligt och öppet”: 1940 ord. 

5.3 ”Kulturarvets mångfaldiga värden”: 417 ord. 

5.3.1 ”Minne, kunskap och bildning”: 1412 ord. 

5.3.2 ”Skapandet av identiteter och gemenskaper”: 1088 ord. 

5.3.3 ”Byggandet av ett hållbart samhälle”: 701 ord. 

5.4 ”Prioriteringar för en förnyad kulturarvspolitik”: 1343 ord. 

 


