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Dåtiden i samtiden för framtiden  

En studie av ordet kulturarv i dagstidningar under 1900-talet. 

 

Moa Samuelsson 

 

Sammanfattning 

I den här studien undersöks användandet av termen kulturarv i dagstidningar under 1900-talet. 

Syftet är att visa hur innebörden och användandet av ordet förändras över tid genom att sätta 

ordet i sitt sammanhang och i relation till sin kontext. Därigenom kan termens utveckling, 

innebörd, hur det har använts och i vilka sammanhang det använts inom synliggöra dess 

utveckling. Materialet består av artiklar från fyra årtionden som är jämt fördelade över seklet 

1900. Med utgångspunkt i diskursteori och begreppet hegemoni diskuteras och analyseras 

ordet utifrån de fyra årtiondena men även utifrån fyra aspekter som är framträdande i 

materialet. Studien avslutas i en redogörande diskussion där förändringar av ordet under 

1900-talet presenteras. 
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Inledning 

Kulturarv är ett vanligt ord i vår samtid. När blicken är inställd på kulturarv blir det nästintill 

omöjligt att röra sig i en storstad som Stockholm utan att stöta på ordet då det används i 

exempelvis reklam och informationstexter. När jag under arbetet med den här uppsatsen varje 

morgon cyklade genom centrala Stockholm till Kungliga biblioteket mötte jag till exempel en 

annonsbild som prydde stadens lyktstolpar som visade en bild på den beridna högvakten 

tillsammans med ordet kulturarv. Det blev än mer påtagligt vid målet för min cykelfärd, 

Kungliga biblioteket, där det vid varje skåp satt en informationsdekal som förklarade vad det 

är för arbete som biblioteket utför. Det stod att biblioteket finns till för att bevara Sveriges 

kulturarv. Eftersom det är förbjudet att ta med sig jackor och väskor in i biblioteket är 

informationen vid skåpen någonting som alla besökare tar del av. 

Foto av författaren. 

Ordet kulturarv förekommer även ofta i andra sammanhang och förekomsten i svenska 

dagstidningar har sedan 2013 ökat markant. En sökning i Kungliga bibliotekets arkiv över 

svenska dagstidningar visade att förekomsten av ordet i dagstidningar har ökat under 2010-

talet. År 2012 förekom ordet 586 gånger och året därefter mer än fördubblas antalet då siffran 

var 2419 gånger. Efterföljande år fortsatte siffran att växa till 8138 gånger år 2014 och till 

9288 gånger år 2015.1 I dagstidningar används ordet till exempel som ett argument för att 

hävda att någonting är viktigt och bör bevaras när ämnen som stadsutveckling, byggnationer 

och olika kulturyttringar diskuteras. Detta blev till exempel tydligt när den stora katedralen 

Notre Dame i Paris brann den 15:e april 2019. Många beklagade sig över hur ofattbart sorgligt 

                                                      
1 Svenska dagstidningar, Kungliga biblioteket. Hämtat 2019-04-10. http://tidningar.kb.se/?q=kulturarv* 

http://tidningar.kb.se/?q=kulturarv*
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det var att det brann, och därigenom förstördes för all framtid, med förklaringen att det är ett 

kulturarv som går förlorat. Katedralen beskrevs som viktig och vad som gav tyngd till 

förklaringarna till varför branden var så sorgligt var för att det är ett kulturarv.2  

 

Eftersom ordet kulturarv är vanligt förekommande idag, i bland annat tidningsartiklar, är en 

schematisk genomgång över hur det har använts under 1900-talet givande för att förstå vilka 

värden som har tillskrivits termen. I den här uppsatsen är jag därför intresserad av att 

undersöka hur användandet av termen kulturarv förändras under 1900-talet. Genom att sätta 

ordet i sitt sammanhang och i relation till sin historia kan termens utveckling, innebörd och 

hur och i vilka sammanhang det har använts synliggöra dess utveckling. Av samma anledning 

är det intressant att undersöka vilka det är som har använt termen och i vilket syfte, vilka är 

aktörerna? 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att visa hur innebörden och användandet av termen kulturarv har 

förändrats under 1900-talet. Med en diskursteoretisk utgångspunkt undersöks bruket av ordet 

kulturarv i svenska dagstidningar under 1900-talet. För att undersöka studiens syfte används 

följande frågeställningar: 

 

- I vilka sammanhang används termen i de olika artiklarna? 

- Varför används kulturarv i de olika artiklarna, vad fyller ordet för syfte?  

- Vem skriver och varför? 

 

Tidigare forskning 

Inom humanistisk forskning är kulturarv ett ofta använt begrepp och det har sedan 1990-talet 

vuxit fram ett tvärvetenskapligt forskningsfält med fokus på historiebruk och hur det förflutna 

görs meningsfullt. Detta studeras kritiskt med syfte att bland annat ifrågasätta den egna 

                                                      
2 Wendick, Christoffer 2019-04-16. ”Bara stenmurar kvar”. SVT. https://www.svt.se/nyheter/utrikes/bara-

stenmurarna-kvar. Hämtat 2019-04-16.; Lagerwall, Katarina 2019-04-16. ”Bilder visar förödelsen inifrån 

Notre Dame”. Dagens Nyheter. https://www.dn.se/nyheter/varlden/bilder-visar-forodelsen-inifran-notre-

dame/. Hämtat 2019-04-16.; TT. ”Storbrand i katedralen Notre-Dame i Paris”. Dagens industri. 2019-04-

15. https://www.di.se/nyheter/katedralen-notre-dame-i-paris-brinner/ Hämtad 2019-04-25. 

 

mailto:christoffer.wendick@svt.se
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/bara-stenmurarna-kvar
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/bara-stenmurarna-kvar
https://www.dn.se/nyheter/varlden/bilder-visar-forodelsen-inifran-notre-dame/
https://www.dn.se/nyheter/varlden/bilder-visar-forodelsen-inifran-notre-dame/
https://www.di.se/nyheter/katedralen-notre-dame-i-paris-brinner/
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kunskapstraditionen och därmed synliggöra vad som är kunskap. En gemensam premiss är att 

kulturarv, och historiebruk, är något som ständigt formas och påverkas av samhälleliga 

normer, aktörer och tid.3 Att kritiskt studera kulturarv är idag ett etablerat forskningsfält och 

är väl representerat på universitet runtom i världen. Program och kurser inom ämnet critical 

heritage studies har vuxit fram på universitet som Cambridge University i England och 

University of Sydney i Australien och vittnar om utvecklingen av begreppet kulturarv och om 

att begreppet anses ha en självklar plats inom vetenskaperna.4 Även om denna studie inte är 

en kritisk kulturarvsstudie, utan redogör istället för en typisk historisk framväxt av ordet, 

behövs en bakgrund av hur begreppet kulturarv vuxit fram för att förstå i vilket sammanhang 

som denna studie är gjord i. 

 

Under 1990-talet diskuterades innebörden av kulturarv på många nivåer däribland politiskt 

och flera projekt initierades med syfte att undersöka vad som egentligen räknas som ett 

kulturarv och vilka egenskaper dessa företeelser har. Något som bland annat undersöks och 

diskuteras i antologin Politiska projekt, osäkra kulturarv.5 Författarna har olika typer av 

akademisk bakgrund inom humaniora och redogör för hur begreppet kulturarv under det sena 

1900-talet har vuxit fram och blivit ett framträdande politiskt begrepp både inom Sverige men 

även Europa. Denna framväxt berodde till stor del på Sovjetunionens fall som bland annat 

resulterade i att den Europeiska unionen blev allt större med fler medlemsländer som sedan 

arbetat i syfte att försöka skapa en gemenskap. Flera av medlemsländerna har en historia av 

krig och konflikter mellan varandra vilket gjorde att ambitionen att försöka undersöka och 

besvara frågan vad ”den europeiska gemenskapen” är resulterade i ett ifrågasättande av vad 

som egentligen är ett kulturarv. EU blev därmed en stark aktör inom politiska kulturarvsfrågor 

och i diskussioner om vad som är kulturarv och deltog således i skapandet och formandet av 

vad som idag anses vara Europas kulturarv.6 Kulturarvsarbetet inom EU fortsätter även in i 

vår samtid då det år 2018 var ”Europaåret för kulturarv”. Ett initiativ skapat av EU vars syfte 

var att lyfta fram och synliggöra olika typer av kulturprojekt som i sin tur kunde leda till 

                                                      
3 Aronsson, Peter 2005. ”Ett forskningsfält tar form” I: Aronsson, Peter & Hillström, Magdalena. Kulturarvens 

dynamik: det institutionaliserade kulturarvets förändringar. Linköping: Linköping University Electronic Press. 

s. 9. 
4 Cambridge university https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/elements/critical-heritage-studie. 

Hämtad 2019-05-01; University of Sydney https://sydney.edu.au/courses/courses/pc/master-of-museum-

and-heritage-studies.html. Hämtad 2019-05-01.  
5 Jönsson, Lars-Eric (red.) 2017. Politiska projekt, osäkra kulturarv. Lund: Lunds universitet. 
6 Jönsson 2017. s. 8. 

 

https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/elements/critical-heritage-studie
https://sydney.edu.au/courses/courses/pc/master-of-museum-and-heritage-studies.html
https://sydney.edu.au/courses/courses/pc/master-of-museum-and-heritage-studies.html
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”transnationella samarbetsprojekt”.7 Inom vetenskapliga sammanhang har den europeiska 

gemenskapen diskuterats i böcker som Memorylands av antropologen Sharon Macdonald. 

Syftet med boken är att undersöka hur det förflutna görs meningsfullt i samtiden. Macdonald 

redogör för hur minnen och kulturarv är någonting som vuxit fram till att bli en viktig aspekt i 

formandet av identiteter och synen på Europa. Viljan att skapa ett gemensamt Europa har 

resulterat i en ”memoryboom” då tidigare händelser ansågs riskera att försvinna i takt med att 

människor som upplevde dessa händelser går ur tiden. En process av att lyfta fram dessa 

händelser genom bland annat museer och minnesplatser påverkar således synen på vad som är 

ett kulturarv och hur identitetsskapande sker i förhållande till dessa kulturarv.8 Hur 

användandet av kulturarv har sett ut i exempelvis politiska sammanhang är således ett ämne 

som diskuterats inom olika vetenskaper och gör att en redogörelse för hur detta har sett ut är 

relevant för denna studie. 

 

Då de centrala begreppen i den här studien är diskurs och kulturarv vill jag ge exempel på hur 

dessa har tillämpats inom tidigare etnologiska studier. Inom etnologin studeras kulturarv 

vanligen i förhållande till meningsskapande. Vad kulturarvet berättar och gör med människor 

undersöks och landar i diskussioner kring kulturarvets påverkan genom meningsskapandet. 

Fokus ligger sällan på vad som är kulturarv utan snarare vad det innebär, hur det formas och 

vad det gör med oss människor. Kulturarv som meningsskapande studeras exempelvis i 

etnologiska studier som antologin I utkanter och marginaler.9 Det studeras även av etnologen 

Lotten Gustafsson i avhandlingen Den förtrollade zonen. Gustafsson undersöker i 

avhandlingen medeltidsveckan i Visby och använder begreppet kulturarv för att synliggöra ett 

meningsskapande om det förflutna. Människors gestaltningar av medeltiden påverkas av 

föreställningar om det förflutna vilket i sin tur är kopplat till värderingar som påverkar denna 

tolkningsprocess. Att därför endast undersöka vad som gestaltas är inte givande för studien 

utan behöver aspekten av hur gestaltningen sker för att kunna undersöka kulturarvsskapande. 

Det som är intressant är hur medeltid gestaltas, hur människor positionerar sig i rollen som 

medeltida personer genom hur de exempelvis klär sig, beter sig och pratar. Det är alltså inte 

                                                      
7 Riksantikvarieämbetet 2017-08-21. Europaåret för kulturarv 2018. https://www.raa.se/evenemang-och-

upplevelser/europaaret-for-kulturarv-2018/; Europa.eu 2019-03-19. European year of cultural heritage. 

https://europa.eu/cultural-heritage/. Hämtad 2019-04-30. 

8 Macdonald, Sharon 2013. Memorylands: heritage and identity in Europe today. Routledge: New York. 

9 Larsson, Marianne (red.) 2015. I utkanter och marginaler: 31 texter om kulturhistoria: en vänbok till Birgitta 

Svensson. Stockholm: Nordiska museets förlag 

 

https://www.raa.se/evenemang-och-upplevelser/europaaret-for-kulturarv-2018/
https://www.raa.se/evenemang-och-upplevelser/europaaret-for-kulturarv-2018/
https://europa.eu/cultural-heritage/
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intressant för studien att undersöka att det är specifikt medeltid som gestaltas eller varför det 

är den perioden och inte någon annan.10 

 

Att använda diskursteori inom etnologisk forskning har bland annat gjorts av etnologen Sofi 

Gerber i hennes avhandling Öst är väst men väst är bäst. Gerber undersöker i denna studie 

människor som är uppvuxna i Tyskland när berlinmuren existerade och således även 

uppdelningen mellan öst och väst och hur dessa människor förstår sin omvärld och sig själva. 

Bara för att muren föll, och uppdelningen med den, innebar inte att värderingar och 

innebörden av orden öst och väst gjorde detsamma. Arvet efter uppdelningen framstår vara 

högst närvarande i människornas identitetsskapande och förståelsen av omvärlden även 

många år efter att landet hade enats. Detta arv är ett kulturarv eftersom det är ett gemensamt 

minne och arv som människor bär tillsammans och som formar deras identiteter men även 

nationens. Diskurs används i denna studie för att förstå innebörden av de specifika orden öst 

och väst och hur detta är någonting som har förändrats över tid. Gerber vill förstå 

identitetsskapandets roll i Tysklands transformationsprocess och finner att innebörden och 

förändringen av orden öst och väst bidrar till formandet av dessa två processer.11  

 

Teoretiska utgångspunkter 

Diskurs 

I föreliggande studie anläggs ett diskursteoretiskt perspektiv för att visa hur innebörden av 

ordet kulturarv ändrats över tid. Diskurs är ett välanvänt och omdiskuterat begrepp som 

kommer ur en lingvistisk forskartradition men som även har använts flitigt inom både 

samhällsvetenskaperna och humaniora. Beroende på vilken vetenskaplig teori som begreppet 

används inom kan olika beskrivningar och betydelser tillämpas på begreppet vilket är en 

bidragande faktor till att begreppet är omdebatterat.12 En av de främsta teoretikerna inom 

strukturalismen var lingvisten Ferdinand de Saussure. Trots att han själv aldrig utformade 

diskursbegreppet anses han vara en självklar utgångspunkt i förståelsen av diskurs. Saussure 

menade nämligen att hur vi kommunicerar alltid är utformat efter gemensamma normer och 

regler som bestämmer hur vi människor använder våra språk. Det kan ses som ett ramverk av 

internaliserade regler som vi lär oss och som uttrycks genom exempelvis ord och symboler. 

                                                      
10 Gustafsson Reinius, Lotten 2002. Den förtrollade zonen: lekar med tid, rum och identitet under 

Medeltidsveckan på Gotland. Diss. Stockholm: Nya Doxa. s. 22–23.  
11 Gerber, Sofi 2011. Öst är väst men väst är bäst. Stockholm Acta Universitatis Stockholmiensis. s. 11. 
12 Howarth, David 2007. Diskurs. Malmö: Liber. s. 9–11. 
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Saussure använder sig av begreppen signifikat och signifikant för att förklara att det är 

människor som genom tecken gör ord meningsfulla. Till exempel är det fysiska föremålet 

bord ett signifikat och själva ordet ”bord” signifikanten, på engelska ”table” och på italienska 

”tavolo” och så vidare. Föremålet och ordet har ingen ursprunglig samhörighet med varandra 

utan det är först när ordet tillskrivs en innebörd som det blir meningsfullt och det är detta som 

är grunden för ett språk. 

 

Saussure tydliggör att en sådan förståelse inte är tillräcklig utan behöver nyanseras med 

vetskapen om att ett signifikat och en signifikant måste sättas i relation till andra och 

därigenom stabiliseras. Alla ord i ett språk kan inte hänvisas till ett tillhörande objekt och 

därigenom bli meningsfullt. Det är istället genom att sätta ordet, termen eller tecknet i relation 

till någonting annat som dess innebörd framträds och fixeras. Till exempel får ordet familj sin 

innebörd först när det sätts i relation till ord som ensamstående, singel eller föräldralös. Det är 

genom detta åtskiljande som orden får sin innebörd och som betydelsen av dem fixeras. Detta 

sätt att förstå och teoretisera språk tydliggör även språkets rörlighet, att det ständigt utvecklas 

och formas tillsammans med samhällsutveckling.13 Ett ord som familj har inte samma 

betydelse idag som för hundra år sedan och för att förstå dess innebörd i sin samtid behöver 

det således fixeras genom att skiljas åt från andra ord som i exemplet.  

 

Statsvetarna Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes diskursteori breddar diskursbegreppets 

innebörd till att innefatta mer än bara språket. De räknar in alla sociala handlingar, relationer 

och praktiker som olika typer av diskurser. Dessa blir meningsfulla då de skapas inom ett 

specifikt ramverk som avgör dess betydelse. Mouffe och Laclau ser diskurser som världar 

som utformas av detta ramverk och som i sin tur är strukturer som människor skapar och 

därför kan benämnas som konstruktioner. De är företeelser som konstrueras av människor 

genom sociala praktiker. Även om det finns aspekter av att objekt inom en diskurs kan ha en 

typ av kärnvärde, alltså det fysiska objektet, så är den diskursiva strukturen som vi skapar 

kring detta objekt en konstruktion. 14 I exempelvis diskursen kristendom har bibeln ett värde 

av att vara en bok innehållande berättelser, oavsett vad människor tillskriver bibeln för 

mening så innehar den fortfarande detta kärnvärde inom den diskursen.  

                                                      
13 Howarth 2007. s. 26–28. 
14 Howarth 2007. s. 117–118. 
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Grunden för diskursteori i Laclau och Mouffes mening är tanken att alla handlingar, relationer 

och föremål är fyllda med mening som är förankrat i ett typ av arv som ger förutsättningar för 

det ramverk som utgör en diskurs. Människor ärver förståelse om vilken typ av mening som 

specifika företeelser fylls med och för sedan detta vidare till kommande generationer.15 Till 

exempel kan en höjning av bensinskatt i en miljödiskurs ses som en positiv och nödvändig 

utveckling av samhället medan det i en klassdiskurs eller landsbygdsdiskurs ses som ett 

negativt beslut som hindrar rörelsefrihet. Vad handlingen av att höja bensinskatt fylls med för 

mening är således beroende av den specifika diskursen och kommer i sin tur att verka 

identitetsskapande. Eftersom diskursen formas av ett historiskt arv av meningsskapande 

processer formar det även våra identiteter i relation till diskursen. Vem som då anses tillhöra 

en diskurs, respektive inte, avgör olika positioner av makt och kan således verka både 

inkluderande och exkluderande.16  

 

Inom diskursteori finns det flera olika begrepp som är centrala. En av dessa är nodalpunkter. 

En nodalpunkt är en central företeelse eller begrepp som utgör diskursens huvudsakliga 

innebörd. Nodalpunkten knyter ihop och sammanlänkar olika signifikanter inom diskursen 

och avgör deras innebörder. Utan nodalpunkten förlorar diskursen sin struktur.17 En 

nodalpunkt kan till exempel vara ”global uppvärmning” inom diskursen klimatförändring. 

Signifikanter som ”högre temperatur”, ”klimatflyktingar”, ”exploatering” och 

”miljöförstöring” är alla sammanlänkade till global uppvärmning och deras meningsfullhet 

och innebörd i diskursen klimatförändring sker i förhållande till nodalpunkten. 

 

I diskurser existerar det alltid olika positioner som besitter olika typer av makt. Dessa 

positioner formas och fixeras utifrån sociala praktiker och relationer och rådande 

maktstrukturer. Synliggörandet och studerandet av dessa maktpositioner benämns inom 

diskursteori med begreppet hegemoni. Begreppet har inom diskursteori utvecklats av Laclau 

och Mouffe med utgångspunkt i Antonio Gramscis definition av begreppet. Gramsci menar att 

hegemoni är maktstrukturer och att ett medel för att förstå hur en klass eller grupps inverkan 

på andra grupper, vilket leder till en gemensam förståelse och förhållningssätt till samhälleliga 

värderingar. Den överordnade gruppens värderingar och normer blir genom maktutövande 

                                                      
15 Howarth, David R., Norval, Aletta J. & Stavrakakis, Yannis (red.) 2000. Discourse theory and political 

analysis: identities, hegemonies and social change. Manchester: Manchester University Press. s. 2–3. 
16 Howarth, David R., Norval, Aletta J. & Stavrakakis, Yannis 2000. s. 4. 
17 Howarth, David R., Norval, Aletta J. & Stavrakakis, Yannis 2000. s. 8. 
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värderingar som anses vara gemensamma och allmängiltiga. Laclau och Mouffes definition av 

begreppet tar avstamp i denna förklaring då de kritiserar definitionen med syfte att bredda 

begreppet hegemonis innebörd.18 De utvecklar begreppet utifrån sociala och politiska 

praktiker och understryker förståelsen av att dessa praktiker alltid är kontingenta och 

konstitutiva. Med konstitutiv menar de till exempel att de praktiker som utgör det sociala i ett 

samhälle är ett resultat av vad gruppen, det kontingenta, har inrättat. Praktikerna anses som 

konstitutiva, alltså grundläggande, för samhället utifrån att de ses som självklara i sig själva 

men är egentligen ett resultat av sociala praktiker, vilket innebär att de är föränderliga och 

aldrig statiska.19  

 

Laclau och Mouffe har främst använt begreppet inom politiska sammanhang. Politikens 

formande av olika identiteter utgår från ett skapande av ett ”vi”, vilket i sin tur utgör en 

distinktion till ett ”dem”. Mouffe tydliggör att denna distinktion inte nödvändigtvis innebär en 

fiendskap mellan vi och dem men att detta är någonting som är möjligt. Denna antagonistiska 

syn på kollektiv identitet kan inom politiska sammanhang resultera i kriser då en vän/fiende-

relation skapas. Mouffe menar dock att detta endast är en möjlig form som ett antagonistiskt 

uttryck resulterar i då det alltid är närvarande i alla politiska uppdelningar. Särskiljande inom 

politiken grundar sig alltså i ett identitetsskapande som bygger på ett upprättande av ett vi och 

ett dem. Detta är dock inte nödvändigtvis ur ett antagonistiskt perspektiv där förödande kris 

och fiendskap är resultatet även om den möjligheten existerar.20 

 

Begreppet hegemoni syftar således på den kunskap och de värderingar som formar 

innebörden och meningsfullheten av en företeelse och gör att de anses vara fakta eller 

någonting vedertaget eller självklart. Vad som skiljer de olika teoretikerna åt är dock hur detta 

sker och blir till, själva processen, där Laclau och Mouffes definition av begreppet syftar på 

inkluderandet att hegemoni är ett resultat av sociala och politiska praktiker. 

 

Diskursteorins absoluta grundtanke, dess ontologiska utgångspunkt, är att allting är diskursivt. 

Det finns ingenting som existerar utanför en diskurs. Med detta menas att alla företeelser, 

fenomen och ting får sin betydelse och innebörd i relation till varandra och definieras inom 

                                                      
18 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise 2002. Discourse analysis as theory and method. London: 

Sage. s. 32–33.  
19 Mouffe, Chantal 2008. Om det politiska. Hägersten: Tankekraft. s. 24–25. 
20 Mouffe, Chantal 2008. s. 23–24. 
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den specifika diskursen. Detta innebär även att det inte finns någon ”ursprunglig” version som 

existerat före, och därmed utanför diskursen, och det är ur denna tanke som Laclau och 

Mouffe formar de teoretiska utgångspunkterna för postmarxismen. Medan marxismen anser 

att det finns en typ av essentiell kärna, en sanning i vilket företeelser bottnar i, postmarxismen 

menar att detta inte är möjligt. Inom politisk diskursteori är det således ur en marxistisk tanke 

som ett antagonistiskt synsätt anses som självklar medan den postmarxistisk menar att detta är 

en av många möjliga följder och att positioner och identiteter som ”vi” och ”dem” aldrig är 

självklara utgångspunkter utan någonting som växer fram inom den specifika diskursen.21 

 

Filosofen och idéhistorikern Michel Foucault betraktas som en av diskursanalysens grundare. 

Enligt honom är det inom diskursanalys och i användandet av diskursteori viktigt att förstå att 

forskaren inte undersöker diskursiva element som någonting essentialistiskt som endast kräver 

lite efterforskning för att bli upptäckt.22 Företeelser existerar inte i sig själva som någonting 

som bara finns i världen och hänger samman med andra företeelser och som enbart behöver 

artikuleras för att upptäckas som en diskursiv företeelse. Diskurser är föränderliga och kan 

existera utan någon påverkan från andra diskurser. Foucault redogör att samma diskursiva 

element, som exempelvis en signifikant, kan inneha flera positioner samtidigt eftersom de kan 

existera i olika diskurser men då tillskrivas olika typer av mening inom respektive diskurs.23  

 

Kulturarv 

Kulturarv är ett mångfacetterat begrepp som inte har en entydig definition. Det har utvecklats 

till att användas som ett vetenskapligt begrepp och är även ett eget forskningsfält, som till 

exempel ämnesområdet kritiska kulturarvstudier. Eftersom kulturarv har en central roll i den 

här uppsatsen inkluderas därför en förklaring över dess betydelse och en bakgrund i hur 

begreppet har definierats, både inom akademiska sammanhang men även i kulturpolitiska. 

Således kan det ge en bredare förståelse för begreppets innebörd och i vilka sammanhang det 

används i och det kan även fördjupa uppsatsens analys. Kulturarv har ofta fått beteckna ett 

gemensamt kollektivt minne och arv från tidigare generationer och framstår således som 

                                                      
21 Gerber, Sofi, Gunnarsson Payne, Jenny & Lundgren, Anna Sofia 2012. ”Diskursetnologi”. Kulturella 

perspektiv: svensk etnologisk tidskrift nr 3–4. s. 2–3. 
22 Egan Sjölander, Annika & Gunnarsson Payne, Jenny 2011. Tracking discourses:Politics, identity and 

social change. Nordic Academic Press. s. 18–19.  
23 Foucault, Michel 1981. ”The order of discourse”. I: Young, Richard (ed.) Untying the text: A post-

structuralist reader. London: Routledge and Kegan Paul. s. 67. 
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någonting alla bär på genom att finnas till. Denna definition är vanligtvis kopplat till 

nationalistiska föreställningar där etnicitet har fungerat som en gränsdragare.24 Som teoretiskt 

begrepp bör kulturarv istället ses som en konstruktion, det är ständigt påverkat och beroende 

av sin kontext och blir till i relation till samtidens värderingar och det sammanhang det 

används i.25 Vad som betraktas, och inte betraktas, som ett kulturarv bestäms utifrån vad som 

anses inneha särskilt speciella symbolvärden för en grupp människor eller kultur. De anses 

alltså vara viktiga symboler som i sig själva representerar en kultur och bör därför bevaras för 

framtiden. Det görs alltså ett urval av materiella och immateriella ting och som i sin tur avgör 

dess värde då själva urvalet fungerar som en ”kvalitetsstämpel”.26 Att det ”stämplas” som ett 

kulturarv innebär att det tillskrivs egenskaper av att vara viktigt.  

 

Definitionen av kulturarv som en konstruktion är synlig även i regeringens proposition 

angående instiftandet av en ny museilag år 2017. I propositionen används ordet kulturarv med 

definitionen:  

/…/ i allmän mening kan kulturarv förstås som spår och uttryck från det förflutna som tillskrivs värde och 
används i samtiden /…/ Denna förståelse betonar samtidigt att ingenting är ett kulturarv i sig, utan att det 
blir det först genom att uppfattas och användas som sådant.27 

 

Med den här definitionen är det tydligt att begreppet kulturarv förstås som en process som 

människor skapar. Kulturarv är vad som anses vara viktigt i sin samtid och med samtidens 

värderingar vilket gör att begreppet kulturarv är kontextuellt. Ett föremål eller en företeelse 

har nödvändigtvis inte samma värde eller egenskaper för femtio år sedan som det möjligen 

har idag vilket innebär att begreppet är relationellt i förhållande till bland annat kontext och 

tid. Detta resulterar i att det inte finns en allmängiltig definition av vad kulturarv är. Ordets 

förbindelse med samtidens värderingar gör att det är ett intressant ord att studera då 

synliggörandet av innebörden av ordet och hur det används även kan lyfta fram dessa 

värderingar. Etnologen Owe Ronström redogör att kulturarvets komplexitet och förmåga att 

tillämpas på många olika företeelser beror på att vad ett kulturarv är inte är det viktiga, det 

viktiga är vad det gör. Med detta menar han att genom att undersöka vad kulturarv gör med 

                                                      
24 Alzén, Annika & Aronsson, Peter (red.) 2006. Demokratiskt kulturarv?: nationella institutioner, universella 

värden, lokala praktiker. Norrköping: Tema Kultur och samhälle, Campus Norrköping, Linköpings universitet. 

s. 71. 
25 Eivergård, Mikael (red.) 2005. Kulturarv och historiebruk. Östersund: Jamtli förlag. s. 8. 
26 Bohman, Stefan 1997. Historia, museer och nationalism. Stockholm: Carlsson. s. 40–41. 
27 Proposition 2016/17:116. Kulturarvspolitik. 
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oss kan dess betydelse synliggöras. Att förstå inom vilka referensramar kulturarvet existerar 

kan i sin tur synliggöra vad som anses vara både rätt och fel, värdefullt och inte värdefullt 

men även aspekten tid då kulturarv är förankrat i ett förflutet.28 

 

Ett annat perspektiv på begreppet kulturarv är att som folkloristen Torunn Selberg diskutera 

det tillsammans med begreppet tradition. Inom ämnena folkloristik och etnologi har tradition 

varit en vanlig utgångspunkt inom forskning och ett perspektiv som ofta figurerat i studier. 

Selberg menar att tradition alltid är förankrat i ett förflutet och att det är nutidens 

legitimerande av kulturyttringar genom att de anses vara traditioner som är intressant att 

undersöka. Fenomen som framstår som nästintill naturliga delar av samhället undersöks och 

därigenom synliggörs att traditioner sammanlänkas och lever kvar genom att förmedlas 

mellan generationer. Tradition har således haft en avgörande roll i exempelvis studiet av 

folkloristik för att förstå den process som gör att olika kulturyttringar förmedlas och lever 

kvar över tid. Då den grundläggande aspekten av tradition är just förankringen i det förflutna 

menar Selberg att inkluderandet av begreppet kulturarv inom folkloristisk och etnologisk 

forskning är ett självklart steg. För att än mer förstärka hur begreppen sammanlänkas är hur 

de båda används som argument för att ge någonting legitimitet och en känsla av autenticitet.29 

 

Metod och material 

För att undersöka hur användandet av termen kulturarv har förändrats under 1900-talet 

undersöks i denna studie mediamaterial i form av artiklar från svenska dagstidningar. 

Eftersom denna typ av material är skriftligt och sträcker sig över lång tid är det passande för 

att undersöka studiens syfte. Genom att söka i Kungliga bibliotekets mediearkiv över svenska 

dagstidningar, där majoriteten av alla svenska dagstidningar som någonsin tryckts finns 

digitaliserade, har artiklar som inkluderar den relevanta termen ”kulturarv” samlats in. För att 

kunna undersöka den omfattande perioden som är 1900-talet och samtidigt se till att uppsatsen 

är görbar i dess omfång har en avgränsning gjorts i form av nedslag i fyra olika årtionden. 

Perioderna har valts utifrån kriteriet att vara jämt fördelade och utspridda över hela seklet där 

det första årtiondet är 1910–1920, som följs av årtiondena 1940–1950, 1970–1980 och 

                                                      
28 Ronström, Owe 2008. Kulturarvspolitik: Visby. Från sliten småstad till medeltidsikon. Stockholm: 

Carlsson. s. 215. 
29 Selberg, Torunn 2002. “Tradisjon, kulturarv og minnepolotikk: Å iscensette, vandre i og fortelle om 

fortiden.” I: Eriksen, Anne, Garnert, Jan & Selberg, Torunn (red.). Historien in på livet: diskussioner om 

kulturarv och minnespolitik. Lund: Nordic academic press. s. 12. 
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slutligen 1990–2000. Inom dessa årtionden har ett antal artiklar och insändare valts ut från 

varje årtionde som således fungerar som representanter för respektive tidsperiod. De tidningar 

som materialet är hämtade från är Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och 

Expressen vilket är tidningar som finns digitaliserade i sin helhet i Kungliga bibliotekets 

arkiv. Utöver dessa används även två mindre tidningar, Stockholmstidningen och Söderhamns 

Tidning, som i arkivet endast delvis är digitaliserade.  

 

Urvalet av artiklar har skett genom att jag först sökt på ordet kulturarv i mediedatabasen. 

Sökningen gjordes med en asterisk vilket innebär att olika ändelser av ordet kulturarv 

inkluderades i sökningen, såsom kulturarvet och kulturarven. Under de utvalda årtiondena har 

det skrivits tusentals artiklar som inkluderar ordet kulturarv och urvalsprocessen innebar 

således att många artiklar gallrades. Målet i urvalet var att ge en bred representation av hur 

ordet kulturarv användes under dessa perioder utan att jag själv påverkar vilken typ av artiklar 

som valdes. Dock krävdes det att artiklarna var relevanta för denna studie, därför valdes till 

exempel inte reklam och annonser då det hade gjort studien för bred då reklam skrivs i ett 

annat syfte än exempelvis artiklar eller insändare vilket, bland annat, är den typ av 

tidningsinnehåll som studien är mer inriktad på för att undersöka hur ordet kulturarv har 

använts i dagstidningar.  

 

En annan aspekt som kom att påverka urvalsprocessen var tid. För att urvalsprocessen inte 

skulle bli alltför tidskrävande fanns det inte någon möjlighet att noggrant läsa varje artikel 

som dyker upp när en söker på ordet kulturarv och den givna tidsperioden. Detta inkluderade 

de tidningssidor som inte markerade exakt var på sidan som ordet kulturarv var skrivet. 

Majoriteten av sökresultaten markeras i gult var det sökta ordet är skrivet men en del har inte 

denna markering. Att då läsa igenom hela tidningssidan var för tidskrävande och dessa 

inkluderades således inte i denna studies material. 

 

Eftersom tidningar som trycktes för mindre än 115 år sedan är skyddade av upphovsrättslagen 

innebär det att det inte går att läsa dessa från sin privata dator, det går endast att göra vid en av 

Kungliga bibliotekets datorer. Det är ändå relativt enkelt att hitta artiklarna i mediadatabasen 

och trots att de är hämtade i ett arkiv är hänvisningar till olika tidningsartiklar i denna uppsats 

inte till var dessa går att finna i arkivet utan hänvisningarna är till den specifika artikeln på 

samma vis som hänvisningar till samtida artiklar görs. Ibland står det dock inte någon 
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författare utan endast datum, titel och tidning vilket beror på att den specifika artikeln eller 

insändaren ej är undertecknad.  

 

Det slutgiltiga urvalet består av tjugoen tidningssidor där varje sida innehåller en artikel, 

insändare, spalt eller liknande där ordet kulturarv används, eller en böjning av ordet. För att 

skapa en överskådlig blick i vad tidningsmaterialet visar har jag inledningsvis i bearbetningen 

skrivit korta sammanfattningar av varje artikel och insändare som utgör studiens material. 

Denna del av tolkningsprocessen var viktig då dessa sammanfattningar ligger till grund för 

analysen men ställde också i vissa fall till med problem då flera av texterna använder svåra 

och föråldrade ord som först behövde översättas för att sedan förstås i sitt sammanhang. 

 

Reflexivitet 

När skriftliga källor används, som i denna uppsats, är det viktigt att komma ihåg att denna typ 

av material inte endast ligger på en hylla och väntar på att bli läst och därigenom upptäckt. 

Materialet i sig vilar inte på kunskap som bara behöver belysas för att förstås utan är beroende 

av hur det tolkas av den som läser. Forskarens tolkningsprocess är således avgörande för 

vilken typ av kunskap som de skriftliga källorna producerar. Detta sker tillsammans med de 

teoretiska utgångspunkterna för den specifika studien och kräver att forskaren är tydlig med 

att förklara hur tolkningsprocessen har gått till för att ge studien både trovärdighet och 

legitimitet.30 

 

I studier där ett historiskt material används är det vanligt att forskaren redogör vikten av att 

denne måste förstå i vilken historisk kontext som materialet har kommit till i. Anledningen är 

att undvika tolkningar av materialet utifrån en modern kontext och därigenom riskera att 

samtida värderingar och normer styr tolkningen av en historisk kontext. Denna typ av 

argumentation för till exempel Helena Hörnfeldt i avhandlingen Prima barn, helt U.A. och 

Marie Steinrud i avhandlingen Den dolda offentligheten.31 Syftet i dessa två avhandlingar är 

att förstå olika företeelser som sker i en förgången tid. För att förstå detta måste författarna 

                                                      
30 Forsberg, Anna Maria & Sennefelt, Karin (red.) 2014. Fråga föremålen: Handbok till historiska studier av 

materiell kultur. Lund: Studentlitteratur. s. 13. 
31 Hörnfeldt, Helena 2009 Prima barn, helt u.a.: normalisering och utvecklingstänkande i svensk 

barnhälsovård 1923–2007. Diss. Stockholm: Stockholms universitet. s. 34–35; Steinrud, Marie 2008. 

Den dolda offentligheten: kvinnlighetens sfärer i 1800-talets högreståndskultur. Diss. Uppsala: Uppsala 

universitet. s. 33. 
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sätta de olika personerna och deras handlingar i den kontext som det levde i. Deras 

argumentationer är tydliga och understryker att forskarens förståelse av den historiska 

kontexten är avgörande för tolkningar av materialet. Att en liknande diskussion inte förs i den 

här studien beror på att den skiljer sig från många andra historisk baserade studier då själva 

artikelförfattarna eller tidningarna, som studiens material består av, inte är det som studeras 

utan vad som står i artiklarna. Att som i Hörnfeldts och Steinruds studier använda den 

historiska kontexten för att undersöka specifika personer och deras tillvaro är inte relevant för 

den här studien. Detta innebär att personerna som skriver artiklarna inte är av intresse utan det 

som studeras är innebörden av vad de skriver och varför de skriver som de gör. Det betyder 

att studiens syfte till viss del handlar om att förstå själva kontexten som artiklarna har 

uppkommit i. Dock krävs det naturligtvis att jag inte är helt världsfrånvänd utan innehar en 

medvetenhet kring materialets kontext även om detta inte är primärt. 

Disposition 

Uppsatsen är utformad efter de fyra årtiondena som undersöks men även aspekter som har 

varit framträdande i materialet. Det inledande kapitlet efterföljs av kapitlet Kulturarv under 

1900-talet där en genomgång av användandet av ordet kulturarv presenteras i en tabell för att 

ge en tydlig inblick i hur mycket det ordet har använts i svenska dagstidningar under de fyra 

årtiondena som är relevanta för denna studie. Kapitlet är därefter utformat både kronologiskt 

och tematiskt där den kronologiska indelningen består av en genomgång av artiklarna utifrån 

de fyra årtiondena där innehållet i de olika artiklarna beskrivs för att visa hur kulturarv 

använts. Kapitlet fortsätter sedan i ett avsnitt som har en tematisk indelning som är utformad 

utifrån fyra aspekter som varit framträdande i materialet och som belyser de centrala delarna 

av hur ordet kulturarv har använts och vad det fyllts med för innebörd. I detta kapitel 

diskuteras och analyseras undersökningens material med utgångspunkt i diskursteori och 

begreppet hegemoni och lyfter fram studiens resultat vilket leder fram till uppsatsens sista 

kapitel Avslutande diskussion där en sammanfattande diskussion kring uppsatsens resultat 

förs. 
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Kulturarv under 1900-talet 

Förekomsten av ordet kulturarv i dagstidningar har ökat under århundradet 1900. Det blir 

tydligt när en sökning på ordet görs i Kungliga bibliotekets digitaliserade arkiv över svenska 

dagstidningar. I följande tabeller redovisas antalet gånger som ordet kulturarv förekommer 

under de fyra årtiondena som undersöks i denna studie. Den första tabellen visar antalet 

gånger som det specifika ordet kulturarv används. Den andra tabellen visar antalet gånger som 

alla varianter av ordet använts, för att göra detta har ordet sökts på tillsammans med en 

asterisk och inkluderar därigenom olika böjningar på ordet som exempelvis kulturarvet och 

kulturarven. 

 

 

 

 

Första gången som ordet användes i en dagstidning, under 1900-talet, som Kungliga 

Biblioteket har digitaliserats var år 1906. Användandet av begreppet var då en relativt ny 

företeelse då den som först använde ordet, åtminstone i officiella sammanhang, var år 1887. 

Detta gjordes av Viktor Rydberg vid en föreläsning och begreppet användes för att förstå 

meningsfullheten och den betydelse som immateriell kultur har, såsom språk och traditioner 

som förs vidare från generation till generation.33 Att sätta ord på företeelser som människor 

delar, såsom språk, och kulturyttringar som utförs och formas tillsammans, såsom traditioner, 

börjar här växa fram och ligger således till grund för hur ordet kulturarv användes under 

resten av 1900-talet.  

 

                                                      
32 Svenska dagstidningar, Kungliga biblioteket. Hämtat 2019-04-11.  
33 Riksantikvarieämbetet 2016. Kulturarvsarbetet i samhällsutvecklingen: Redovisning av 

regeringsuppdrag om omvärldsanalys och kunskapsöversikt avseende kulturarvsområdet. s. 22. 

Årtionde Antal 

Kulturarv* 

1910–1920 147  

1940–1950 1054  

1970–1980 1611  

1990–2000 5962 32 

Årtionde Antal 

Kulturarv 

1910–1920 103  

1940–1950 561  

1970–1980 1057  

1990–2000  4071 
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Årtiondet 1910–1920 

I tidningsmaterialet från årtiondet 1910–1920 används kulturarv vanligen tillsammans med 

svenskhet. Kulturarv framstår vara någonting gemensamt som människor besitter tillsammans 

i och med att det beskrevs som någonting som går i arv från generation till generation. 

Eftersom det till exempel används som en beskrivande egenskap tycks det vara någonting 

odiskutabelt och som en självklar del av människors arv och identitet vilka är framträdande 

aspekter i flera tidningsartiklar. Att använda kulturarv på detta sätt gjordes i en artikel från 

1915. Artikeln berättade om en bok, som är baserad på verkliga händelser, där huvudpersonen 

har hållits i rysk fångenskap och har fått utstå flera prövningar utan att ha kapitulerat. 

Artikelförfattaren förundrades över hennes styrka och förklarade att det förmodligen berodde 

på ”något typiskt i hennes nationella härkomst och kulturarv”.34 Hennes nationalitet och 

kulturarv knöts alltså till hennes identitet och låg till grund för artikelförfattarens förståelse av 

vilka egenskaper hon besatt. Hade hennes nationalitet och därigenom kulturarv varit 

någonting annat hade hon, menar artikelförfattaren, inte haft samma styrka. 

 

Även om artiklarna redogjorde för att kulturarv var något människor i princip föddes med och 

innehade utan att aktivt ha valt det framgår det i en artikel från 1918 att det är upp till oss att 

se till att det bevaras och finns kvar för framtiden. Om människor inte lever upp till vad som 

anses vara ett kulturarv kan det gå förlorat. I artikeln, som publicerades i Svenska Dagbladet, 

förfasades författaren över Sveriges passivitet gentemot att hjälpa Finland under första 

världskriget. Hon drog paralleller mellan hur självklart det framstod för England att hjälpa 

Belgien när det blev invaderat av Tyskland, trots att relationen mellan England och Belgien 

inte bottnade i någon speciell samhörighet. Att som nation vara hedersam och ridderlig skrev 

författaren var en del av Västeuropas kulturarv och när Sverige då inte bistod ”dotternationen” 

ansågs agerandet, eller snarare bristen på aktion, vara oförenligt med denna bild och 

författaren ifrågasatte därför politikers men även samhällets samvete.35 Trots att kulturarvet 

även här beskrevs som egenskaper genom att författaren förklarade att karaktärsdrag hos en 

individ var ett kulturarv tycks det vara egenskaper som kan gå förlorade om de inte förvaltas 

och ses efter på rätt sätt. 

 

                                                      
34 Atterbom, John 1915-12-02. ”Elsa Sandblad: I rysk fångenskap”. Aftonbladet.  
35 Sandström, Anna 1918-02-20. ”Partidressyr eller hederskänsla? Några psykologiska reflektioner.” 

Svenska Dagbladet. 
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I en artikel i Stockholmstidningen från år 1913 redogjordes en debatt som hade förts i 

riksdagen angående vilket typ av ekonomiskt stöd idrotten bland ungdomar på landsbygden 

borde ha. Det rådde delade meningar om detta då flera motsatte sig förslaget ur 

sparsamhetssynpunkt och uttryckte till exempel att idrotten endast för människor ut på 

villovägar, bort från det arbete som de istället borde ägna sig åt. Andra ansåg däremot att 

idrotten kunde ha en uppfostrande aspekt med argument som att eftersom anslaget ifråga 

främst berörde ungdomar ur samhällets lägre klasser var idrotten ett sätt att hålla dem borta 

från ”dåliga nöjen” och ”förslappande”. Ett tredje argument som även det stöttade anslaget 

var att ”den svenska gymnastiken är ett kulturarv av det värde, att det bör föras ut så långt ned 

bland folket som möjligt”.  

 

I debatten kring detta anslag skrevs det att de som motsatte sig förslaget om ekonomiskt stöd 

gjorde det för att de inte ansåg att idrotten var värt, eller förtjänade, ekonomiskt stöd från 

staten då idrotten förde med sig flertalet negativa aspekter. Till exempel förklarades det att 

idrottsutövare tog till skadliga metoder för att prestera bättre, där tränare bland annat gav 

atleter stryk som bestraffning. De tog även upp sporter som boxning som ett exempel på vad 

idrott kunde innebära. Det gjordes då ett särskiljande mellan sportutövare som ”missbrukar” 

eller åtminstone såg idrotten som ett sammanhang där de kunde använda knytnävarna och att 

det enda idrotten ville var att generera pengar. Den andra aspekten av detta särskiljande 

mellan sportutövare var de som var seriösa och respektfulla mot sporten och mot andra 

sportutövare. Gymnastiken lyftes här fram som ett praktexempel och som en hälsofrämjande 

sport vilket enligt debattörerna var idrottens grund. 36 I denna artikel användes kulturarv 

återigen för att beskriva egenskaper som människor besitter eftersom kulturarvet, idrotten, 

användes som förklaring för individers personlighet. Kulturarvet ansågs vara någonting 

gemensamt och som delas tillsammans men det framgår även här vilka det var som ansågs 

vara bärare av kulturarv och vilka det var som ansågs vara ansvariga för att det upprätthålls 

och förs vidare. Kulturarvet som diskuterades i artikeln, idrotten, kunde utövas av alla 

människor i alla samhällsklasser men det skedde genom de övre klasserna. Det var dem som 

kunde ge, eller förse, de lägre klasserna med de medel som krävdes för att de skulle kunna 

utöva olika idrotter eftersom det var människor ur de övre klasserna som satt på de 

bestämmande positionerna i samhället. Detta framgår även av ämnet som diskuterades, frågan 

                                                      
36 1913-03-14 ”Landsbygdens gymnastikfråga” och ”Våra riksdagsmän om idrotten”. Stockholmstidningen. 
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handlade om ifall människor som befann sig långt bort från dessa positioner även de borde få 

ta del av ett kulturarv. 

 

Att det var de övre klasserna som ansågs vara bärare och förmedlare av kulturarv blir även 

tydligt i en artikel från år 1920. Det skrevs då en insändare i Svenska Dagbladet av en person 

som på spårvagnen hört en konversation där två spårvägsanställda pratade och den ene 

nämnde vad den hade för lön. Insändaren var upprörd då denne ansåg att detta var ett exempel 

på hur den ”kroppsarbetande klassen” ekonomiskt började närma sig den ”tänkande klassen” 

där den senare klassen, enligt insändarförfattaren, behövde en högre livsstandard för att kunna 

utföra sina jobb. I insändaren skrev författaren ”Vi äro också snart i den situationen, att 

allmänna opinionen måste vakna upp och finna, att vi sakna den medelklass, som varit den 

väsentliga bäraren och förvaltaren av vårt kulturarv”. Författaren underströk det faktum att det 

var medelklassen som var bärare av vårt kulturarv och att detta hotades i och med att 

medelklassens standard enligt författaren har sänkts.37 Han menade alltså att de lägre 

klassernas ekonomiska ställning blir bättre men att detta var ”farligt” då en konsekvens av 

detta kunde vara att kulturarvet riskerade att gå förlorat. Enligt författaren var förmedlandet 

av kulturarv endast någonting som kunde göras av och genom samhällets övre klasser. I 

enlighet med denna definition framstår ett kulturarv var någonting som endast de övre 

klasserna kunde ha tillgång till.  

 

I Dagens Nyheter skrevs år 1916 en recension av ett musikframträdande där författaren 

argumenterade för att kompositören Brahms verk var av samma höga kvalitet och klass som 

Beethoven och Bach. För att understryka detta användes förklaringen att deras musik var ett 

kulturarv och att musiken kommer att spelas i ”generation efter generation”.38 Författaren 

legitimerar sitt argument angående den höga kvaliteten på Brahms musik genom att förankra 

det i det förflutna. Författaren skriver att ”Liksom Beethovens och Bachs (höga andliga 

värden) hör den till det kulturarv som generation efter generation kommer upptäcka”. Bach 

och Beethovens verk var kulturarv och precis på samma vis kommer Brahms musik att spelas 

i generationer. Författaren fokuserade på arvet och legitimerade därigenom argumentet, arvet 

ansågs vara av stor vikt. 

 

                                                      
37 H.O.Ö. 1920-12-03. ”Proletärer och medelklass”. Svenska Dagbladet. 
38 P.B 1916-03-14. ”Teater, konst, litteratur.” Dagens Nyheter.  
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Att använda kulturarv som argument eller för att legitimera och ge ett argument tyngd gjordes 

även i en artikel från år 1920. Artikelns skrevs i Aftonbladet och berättade om en nyinstiftad 

förening vid namn Birgittastiftelsen som skulle verka för att främja det kulturarv som Sverige 

som nation tillsammans ”äger efter Birgittas liv och gärningar”.39 Då klosterbyggnaden vid 

tiden inte användes ansågs denna förening vara en passande organisation. Det framstår således 

som att arvet har mindre att göra med inneboende egenskaper utan snarare användes för att 

förklara varför byggnaden borde användas till just denna förening. Syftet med föreningen var 

att förmedla arvet efter Birgitta. Det framstår dessutom som en högt ansedd förening då 

ledamöterna i stiftelsen inkluderade högt uppsatta personer som exempelvis biskopen i 

Linköpings stift, landshövdingen i Östergötlands län och med Prins Eugen som ordförande.40 

 

Årtiondet 1940–1950 

Att benämna kulturarv som någonting en nation delar och har gemensamt gjordes även i 

artiklarna från årtiondet 1940–1950. År 1946 skrevs det en artikel i Expressen om en 

utställning av ”modernt nordiskt konsthantverk” på Liljevalchs konsthall. Föremålen i 

utställningen lyftes fram som fulländliga i sin enkelhet, det behövdes inget utöver föremålet i 

sig för att perfektion skulle uppnås. I utställningen var länderna Sverige, Norge, Danmark och 

Finland representerade och de olika föremålen från dessa länder jämfördes tillsammans 

utifrån respektive nation och frågan ställdes om konstverken var ett resultat av ”nationens 

gamla kulturarv” då exempelvis den svenska beskrevs som seriös och gedigen och den danska 

som mer lättsinnig. Konstverkens karaktärsdrag jämfördes med egenskaper som ansågs vara 

typiska för de olika nationerna. Författaren diskuterade de olika stilarna i konstverken och 

menade att det till viss del gick att urskilja kopplingar till ett ”gammalt kulturarv” men att 

detta inte var den enda kulturyttring som existerade bland verken. Att konstverken inte endast 

var i linje med den generella bilden av nationerna var enligt författaren talande för denna 

uppfattning, att det inte endast gick att kategorisera dem utifrån nationstillhörighet.41 Eftersom 

konstverken tolkades utifrån stereotypa egenskaper hos personer från de olika nordiska 

länderna framgår det i artikeln att de nordiska nationerna besatt egenskaper som gjorde dem 

unika och som särskilde dem från varandra. Dessa egenskaper var även närvarande hos varje 

människa och kunde till exempel komma att påverka en konstnär i hur denne uttryckte sig i 

sin konst. 

                                                      
39 1920-10-10. ”En Birgittastiftelse bildad”. Aftonbladet. 
40 1920-10-10. ”En Birgittastiftelse bildad”. Aftonbladet. 
41 Åström, Lars-Erik 1946-09-07. ”Konsthantverk i mästerklass”. Expressen. 
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Detta förhållningsätt till kulturarv ur ett nationalistiskt perspektiv och som förklaring på de 

egenskaper människor i en nation besitter utifrån det faktum att de tillhör samma nation 

gjordes även i en artikel från år 1941. Det skrevs då i Söderhamns Tidning om ett evenemang 

på friluftsmuseet Skansen i Stockholm. Evenemanget handlade om hantverk som bland annat 

visades upp på ett ”traditionsenligt vis”. Den svenska industrin och den betydelse den hade för 

landet, inklusive ekonomiskt, hyllades. En viktig del av den svenska industrin var arbetarna 

och vikten av kunskap om hantverket och därmed framfördes innebörden av bra utbildning. 

Vad som även lyftes fram var då uppfostran av barn som är framtidens arbetare och hur dessa 

skall formas till att bli bra medborgare. Samtiden lyftes fram då världen förklarades som en 

mörk plats fylld av ondska och att det svenska folkets uppgift därför var att fostra för fred och 

en bättre värld, ”När andra fostra soldater måste vi fostra försonare”. Att fostra försonare och 

att vara en försonare beskrevs alltså vara ett uttryck för svenskt kulturarv.42 Ordet spelar i den 

här artikeln en viktig roll av flera anledningar. Hantverket som var ämnet för evenemanget 

förankrades i det förflutna genom att lyftas fram som en tradition. Det blir därigenom viktigt 

och den skulle hyllas då hantverk genom industrin har varit och är viktigt för nationen 

Sverige. När ordet kulturarv sedan används var det för att återigen förklara och ge tyngd till 

egenskaper som människor besitter. Det är svensken, försonaren, och hur denna skapas genom 

fostran som är kulturarvet som skall förvaltas. Vad som även är intressant i den här artikeln är 

att förvaltningen av kulturavet ifråga skulle göras genom fostran och bildning. På liknande vis 

används kulturarv i Dagens Nyheter år 1940 där en person argumenterade för hur kristendom 

och humanism är två perspektiv som hade mycket gemensamt och som vinner på att verka 

gemensamt. Kulturarv användes här som ett argument för hur humanism kunde berika 

teologin med dess värden och bildningsmöjligheter.43 Kulturarvet kunde alltså verka bildande 

och således var det genom bildning som kulturarvet förvaltades.  

 

Att argumentera för någonting med förklaringen att det är ett kulturarv som borde bevaras 

gjordes i en artikel i Dagens Nyheter som publicerades år 1944. Artikeln består av några 

utdrag ur skidfrämjandets årsbok och i en av texterna var en person upprörd över hur turism 

och ekonomisk girighet prioriterades istället för att hålla landskapet intakt. Författaren 

hänvisade till en liknande situation i England där lösningen var att låta det kulturarv som 

landskapet utgjorde förbli orört. I artikeln står det ”England är föregångslandet: det skyddar 

                                                      
42 1941-08-11 ”Hantverkets dag på Skansen”. Söderhamns Tidning. 
43 Fogelqvist, Torsten 1940-10-29.”En skrift om kristendom och humanism.” Dagens Nyheter. 
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landskapets stil, låter inte ’ett sådant kulturarv förvaltas fritt av landets markjobbare’”.44 

Själva landskapet beskrevs som ett kulturarv och som någonting som borde fortsätta vara 

orört då dess värde som kulturarv var högre än vad värdet det skulle inneha som turistmål där 

syftet är att generera pengar. Det är intressant hur natur och kultur här blir en och samma sak, 

två aspekter som många gånger diskuteras som varandras motsatser här istället tillsammans 

ställs mot kapitalism. Den orörda naturen ansågs vara ett kulturarv i sig själv där människans 

inverkan på den skulle förstöra detta.  

 

Årtiondet 1970–1980 

I artiklarna från 1970–1980 användes ordet kulturarv vanligen i sammanhang som rörde 

kulturyttringar som konst, litteratur och arkitektur, alltså vad som i många sammanhang 

benämns som finkultur eller åtminstone främst konsumeras av personer med stort ekonomiskt 

kapital. Ett exempel är en artikel som skrev om en tavelstöld som ägde rum år 1977. I 

samband med att stöldgodset fördes tillbaka till Nationalmuseum skrevs det en artikel i 

Dagens Nyheter. Tavlorna var bland annat av konstnären Carl Larsson och beskrevs vara 

”förbundet med det svenska kulturarvet”.45 Att konstverket benämndes som förbundet med 

det svenska kulturarvet gav en sorts tyngt till återgivandet av stölden, hur viktigt det var att de 

hade kommit tillbaka, och ordvalet synliggör dessutom hur självklart det är att konstverket är 

sammanlänkat med vårt gemensamma kulturarv, det är inte endast en representant för eller 

berättar om det svenska kulturarvet det är förbundet med det.  

 

Vilken typ av kultur som ansågs vara kulturarv är även tydligt i en artikel skriven i Dagens 

Nyheter år 1976 där författaren kritiserade hur tidningen ifråga skrev om kultur och innehållet 

på deras kultursidor. Han ansåg att tidningens kultursidor hade blivit ytliga och innehållslösa, 

där en bred representation av kulturlivet hade smalnats av ordentligt till att främst handla om 

underhållande ämnen som kunde nå en bred publik. Kommersialism lyftes fram som en av 

anledningarna och en strävan att nå fler läsare men att detta inte var en bra strategi då det 

skedde på bekostnad av ett djupare perspektiv på kultur. Detta menade författaren borde ligga 

i tidningens intresse då det fanns en prestige i att ”skapa förtroende för strävan att föra 

kulturarvet vidare”.46 Artikeln ville förmedla att det fanns kulturyttringar som var bättre och 

                                                      
44 1944-12-10 ”Ronden – Englands ansikte”. Dagens Nyheter. 
45 Romdahl, Margareta 1977-12-28. ”Klåpare bakom tavelstölden”. Dagens Nyheter. 
46 Djuric, Casimir 1976-05-09. ”Pop och rock DN:s kulturbidrag”. Dagens Nyheter. 
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sämre och att tidningen hade ett ansvar att inte endast skriva om det som sålde tidningar utan 

också inkludera det som ansågs vara av högt värde. På så vis kan det som ansågs vara det 

värdefulla kulturarvet leva kvar till kommande generationer. 

 

Rädslan för att kulturarvet skall försvinna användes som argument även i en debattartikel från 

år 1980. Den skrevs i Dagens Nyheter och var undertecknad kulturrådets ordförande som 

upprört beskrev vilka effekter en budgetnedskärning kan komma att ha. Då budgetförslaget 

för kommande år innehöll en betydligt lägre summa i kulturanslaget än vad som förväntades 

och behövdes. Kulturrådets ordförande redogjorde därför för vilka förödande konsekvenser 

detta kunde komma att ha i framtiden. Eftersom självklara och väl kända författare, konstnärer 

och deras verk riskerade att falla i glömska då det inte fanns några medel att föra kunskapen 

om dessa vidare. Ett helt stycke i denna artikel ägnades åt kulturarv och att Sverige som land 

inte kunde vårda detta. De som kommer bli lidande till följd av detta, menade författaren, är 

framtidens människor.47 Återigen är den typ av kultur som lyftes fram som ett kulturarv, och 

därigenom som någonting viktigt, finkultur som litteratur och konst. Artikeln berörde utöver 

detta även vilka förödande följder ett dåligt förvaltat kulturarv kan komma att ha för 

framtiden. Det var allas vårt ansvar att se till att det fanns rätt förutsättningarna för att säkert 

kunna föra vidare kulturarvet ifråga till kommande generationer. Utöver att det var många 

kulturyttringar och utövare av dessa, kulturarbetare i stort, som blir lidande av nedskärningen 

av budgeten så var det just argumentet att det var kulturarv som riskerade att försvinna som 

gav artikeln tyngd.  

 

En liknande argumentation fördes även i en artikel i Dagens Nyheter år 1977. Författaren 

redogjorde i artikeln för en debatt rörande bevarandet av gamla gårdsnamn. Ett nytt system 

skulle göra det lättare att lokalisera gårdar ute på landsbygden men en del motsatte sig 

förslaget, trots att dess syfte var att underlätta lokaliseringen av gårdarna. De som motsatte sig 

förslaget påpekade att namnen åtminstone måste vara grundade i gamla gårdsnamn då dessa 

var en del av vårt gemensamma kulturarv och en koppling till det gamla namnet behövdes för 

att kunna tyda äldre kartor.48 Innebörden av att behålla gårdsnamnen och det som gjorde att de 

ansågs vara viktiga skedde genom att de benämndes och ansågs vara ett kulturarv. Att namnen 

var gamla förankrade dem i det förflutna och utöver att de ansågs vara viktiga, eftersom de är 

ett kulturarv, även var viktiga då de innehade en funktion av att det nu och i framtiden 

                                                      
47 Clason, Anders 1980-01-11. ”Skall kulturen strypas på 80-talet?”. Dagens Nyheter. 
48 Sturm, Claes 1977-05-26. Riksantikvarien: ”Gamla gårdsnamn måste skyddas”. Dagens Nyheter. 
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kommer vara enklare att förstå äldre historiska kartor om namnen åtminstone liknade 

varandra.  

 

Strävan att skydda någonting gammalt genom att använda kulturarv som argument resulterar i 

en artikel från 1978 i ett ifrågasättande av vad som egentligen var ett kulturarv återigen 

diskuterades. Artikeln är skriven i Dagens Nyheter och tog upp en debatt angående 

byggnadsvård och om hur detta högaktades och vars auktoritära position kunde tillskriva 

byggnader och områden ett speciellt kulturhistoriskt värde och som därmed måste skyddas. 

En byggnad som då tillskrevs dessa egenskaper ansågs inneha ett kulturarv som var viktigt. 

Författaren underströk att byggnadsvård på olika vis var lagfört men att det fanns aspekter av 

dessa lagar som gjorde att vissa kulturyttringar föll mellan raderna. En av dessa var båtar som 

författaren menade borde inkluderas i lagar rörande byggnadsvård. Båtar hamnade mellan 

olika lagar då de inte räknades som en byggnad, och därmed skulle ha hamnat under lagen om 

byggnadsvård, och inte heller hamnade under fornminneslagen, en lag som endast hade 

bevarat båten om den hade sjunkit och blivit ett vrak.49 Genom att ifrågasätta vad som ansågs 

vara viktigt nog att dess bevarande var lagstyrt belyste författaren frågor kring vad som var ett 

kulturarv och framförallt vad som inte var det. 

 

Att använda termen kulturarv som en beskrivande egenskap som människor besitter utifrån 

gemensamma nämnare gjordes även i artiklar från detta årtionde, till exempel år 1976 i en 

artikel i Dagens Nyheter. Artikeln berättade om ett läger som beskrevs som ”Sveriges första 

mansläger”. Organisatören bakom lägret var RFSU och syftet var att män skulle samlas och 

diskutera mansrollen och jämställdhet. Det som skalle bearbetas var de värderingar och 

normer som tillskrivits mansrollen och detta benämndes som ett kulturarv män bar på.50 Dessa 

personer ansåg alltså att mansrollen var ett kulturarv som män bar på tillsammans. Rollen 

beskrevs innehålla tillskrivna värderingar, det var alltså någonting som formades och som 

genom att diskutera dessa kunde de synliggöras och förändras. 

 

Årtiondet 1990–2000 

Under 1900-talets sista årtionde diskuterades kulturarv i flera av artiklarna ur ett politiskt 

perspektiv. Däribland en artikel i Dagens Nyheter från år 1998 som berättade och 

                                                      
49 Grandien, Bo 1978-09-25. ”Är det bara vraken vi bör ta hand om?”. Dagens Nyheter. 
50 Sonning, Staffan 1976-10-11. ”Sveriges första mansläger: 26 lärde känna sin roll”. Dagens Nyheter. 
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sammanfattade en politisk debatt som hade ägt rum i ABF-huset i Stockholm. Kultur var 

ämnet för debatten och högerpartierna Moderaterna och Folkpartiet hade inte fått särskilt 

mycket medhåll från publiken som ansåg att partiernas budgetnedskärningar för kultur ”gav 

rysningar” och de två partiernas yttrande om att de vårdade kulturavet möttes med skepsis 

från publiken i och med dessa budgetnedskärningarna. Artikelförfattaren stämde in i detta och 

menade att Moderaternas ledare i sitt inledande argument försökte få nedskärningarna att se ut 

som förstärkningar.51 Kulturarv och politik framstår vara självklara att diskutera tillsammans 

då det här till och med benämndes som ett eget område, ”kulturpolitiken”. Att kultur började 

ta plats inom politiska sammanhang stämmer överens med redogörelsen för kulturpolitikens 

framväxt under det sena 1900-talet i antologin Politiska projekt, osäkra kulturarv, där 

framväxten diskuteras i relation till formandet av ”det gemensamma Europa”.52  

 

Precis som i artikeln från 1978 ifrågasattes under detta årtionde vad som egentligen var ett 

kulturarv i förhållande till de lagar som existerade. Till exempel diskuterades det år 2000 i 

Aftonbladet om vad som räknades in i Riksantikvarieämbetets kulturmiljövård. Då det stod 

beskrivet att det som ska inkluderas i detta var av riksintresse ifrågasatte författaren vad detta 

var. Frågorna handlade om ifall det alltid måste beröra hela nationen för att då räknas som ett 

kulturarv och om det således endast var makten och segrarnas historia som skulle berättas och 

därför bevaras eller borde vardagliga, folkliga, företeelser räknas in.53 Hon ifrågasatte alltså 

när ett fenomen blir ett kulturarv genom att de ansågs ha ett riksintresse och då räknades in i 

under kulturmiljövård. Samma år skrevs det en annan artikel som diskuterade vad som 

egentligen var ett kulturarv. I Dagens Nyheter diskuterades nämligen bevarande av svåra ting. 

Närmare bestämt handlade det om museer och kulturhistoriska institutioners bemötande, 

hanterande och bevarande av föremål från sorgliga händelser som exempelvis 

diskoteksbranden i Göteborg. I anknytning till artikeln fanns en faktaruta som informerade 

läsaren om i vilka sammanhang som den här frågan existerade, däribland nämndes ett projekt 

i Lidköping där ett antal seminarier skulle handla om frågan kring ”det onda kulturarvet”.54 

 

Ett annat sätt att diskutera hur någonting blir ett kulturarv var synlig i Dagens nyheter år 1996. 

Det skrevs då en recension av en antologi med dikter. I artikeln spåddes antologin ha stort 

                                                      
51 Stugart, Martin 1998-09-15. ”Fagert tal om kulturpolitiken”. Dagens Nyheter. 
52 Jönsson, Lars-Eric (red.) 2017. Politiska projekt, osäkra kulturarv. Lund: Lunds universitet. 
53 Goldman, Anita 2000-06-18. ”I nationens intresse”. Aftonbladet. 
54 Rubin, Birgitta 2000-11-23. ”Stadsmuseum samlar sorgens saker”. Dagens Nyheter. 
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inflytande på litteraturvetenskapen i Sverige och den litterära kanon, vilket artikelförfattaren 

förklarar var ett sätt att förstå hur någonting blir ett kulturarv, detta likställdes även med att 

någonting var en tradition.55 Genom att använda någonting, i det här fallet böcker, förvaltades 

kulturyttringen ifråga och inte bara möjliggjorde att det fördes vidare till kommande 

generationer utan var även en förklaring på hur det blev ett kulturarv genom användandet av 

det. Att använda böcker genom att läsa dem var ett exempel på hur någonting blir ett 

kulturarv. 

 

Att använda kulturarv som argument för att någonting var viktigt skrevs väldigt tydligt i en 

insändare i Dagens Nyheter år 1997. Insändaren var en uppmaning till protest och var kort 

och tydlig den stora rubriken ”PROTESTERA” följs av tre punkter där det förklaras att det 

var rivningen av Skeppsholmsbron som protesten gällde. Argumentet om att det var ett 

kulturarv var framträdande och synligt i två av punkterna genom betoning på att det var 

Sveriges kulturarv. Ett annat argument är att bron benämndes som världsunik.56 Att förankra 

argumentet i det förflutna gav det tyngd och att dessutom betona att det var Sveriges kulturarv 

det handlade om gjorde att alla som läsde insändaren kunde känna sig berörda.  

 

Fyra perspektiv 

Med utgångspunkt i artiklarna från de olika årtiondena är följande diskussion utformad utifrån 

fyra aspekter. Det är aspekter som på olika sätt är framträdande i materialet, vilket presenteras 

i detta kapitel. De olika aspekterna handlar om 1) hur kulturarv har formats i förhållande till 

individen, 2) kulturarvets koppling till nation, 3) hur ordet används i förklaringar till varför 

någonting är viktigt och 4) hur detta påverkar och påverkas av maktpositioner. Genom att 

använda diskursteori och begreppet hegemoni synliggör dessa perspektiv hur användandet 

och innebörden av ordet kulturarv har förändrats under 1900-talet. Eftersom diskurs fungerar 

som ett ramverk som i sin tur ämnar synliggöra hur meningsskapande sker förstås tre av 

perspektiven som varsin diskurs och den fjärde, maktpositioner, diskuteras i relation till 

hegemoni. På så vis kan olika innebörder som har tillskrivits ordet synliggöras och analyseras 

för att sedan visa på hur förändringar har sett ut över tid.  

 

                                                      
55 Cullhed, Anders 1996-12-05. ”Mycket Ekelöf, lite Fröding”. Dagens Nyheter. 
56 1997-05-20. ”Protestera”. Dagens Nyheter. 
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Den centrala aspekten inom diskurserna är naturligtvis kulturarv som således fungerar som 

den ständiga nodalpunkten som knyter samman signifikanterna och avgör deras mening. 

Nodalpunkten är avgörande för diskursens meningsskapande. Diskursen är i sin tur beroende 

av nodalpunkten då den är avgörande för diskursens ramverk och innebörd. Till exempel 

skulle diskursen klimatförändring få en annan innebörd om nodalpunkten inte var global 

uppvärmning. Eftersom den centrala punkten för denna studie är kulturarv är det en 

självklarhet att se det som den centrala punkten även när diskussionen sker utifrån 

diskursteori. I det inledande kapitlet beskrevs ett exempel om höjning av bensinskatt som i en 

miljödiskurs fylls med innebörden av att vara en positiv och nödvändig utveckling av 

samhället medan det i en klassdiskurs eller landsbygdsdiskurs ses som ett negativs beslut som 

hindrar rörelsefrihet. På samma vis fylls ordet kulturarv med olika innebörder när det 

diskuteras inom olika diskurser. Det är därför givande att se ordet kulturarv som en 

nodalpunkt i den här studien eftersom ordets meningsfullhet diskuteras i relation till tre olika 

aspekter som utgör varsin diskurs. Hur ordets innebörd har förändrats i relation till 

diskurserna och tid kan därmed synliggöras. Följande diskussion är utformad utifrån de fyra 

aspekterna som är framträdande i materialet där respektive aspekt inleds med en redogörande 

diskussion om hur aspekten ifråga är närvarande inom de olika årtiondena. Diskussionen tar 

sedan avstamp i diskursteori där de tre första aspekterna diskuteras som varsin diskurs och 

den fjärde aspekten, maktpositioner, utgår från begreppet hegemoni. 

 

Individens kulturarv 

I artiklarna från de olika årtiondena används kulturarv på olika vis i förhållande till individen, 

alltså hur kulturarv påverkar och påverkas av den enskilda personen. I de tidigare årtiondena 

beskrevs människors egenskaper utifrån kulturarv och att detta var en självklar del av deras 

identitet. Kulturarvet framstår således vara någonting som existerar hos varje människa och 

som delas tillsammans med andra människor. Kulturarv är i denna mening förbundet med 

nation då egenskapen alltid beskrivs med ord som ”det svenska kulturarvet” eller i förhållande 

till nationell härkomst. Kulturarv är alltså någonting du föds med och som bestäms utifrån var 

du föds någonstans. I en mer modern kunskapstradition stämmer detta mer överens på 

beskrivningar om miljö och kultur och hur detta formar människor och dess egenskaper och 

identitet. Under årtiondet 1910–1920 diskuteras kulturarv mer som en statisk och oföränderlig 

egenskap då det ansågs vara någonting självklart du ärver från tidigare generationer. I artikeln 

från 1918, där Sveriges passivitet i första världskriget diskuteras, framgår det att det är möjligt 



27 

 

att agera mot kulturarvet. Trots att ett agerande som inte är i enlighet med de egenskaper som 

knyts till kulturarvet så styrker detta argumentet om att kulturarvet ansågs vara statiskt. För att 

även om det går att agera mot egenskaperna så existerar de ändå i sig själva. Oavsett om 

människor agerar i enlighet med vad som anses vara ett kulturarv som beskrivs som 

egenskaper, eller inte agerar i enlighet med detta, så kvarstår uppfattningen om vad dessa 

egenskaper är. Kulturarvet består, är oförändrat och orörligt. 

 

Att se kulturarv som en självklar egenskap som människor delar tillsammans var en 

uppfattning som fanns kvar i efterkommande årtionde. Till exempel är detta tydligt när de 

nordiska länderna diskuteras i artikeln från år 1946 där en konstutställning återges. Länderna 

särskildes utifrån att deras olika kulturarv uttrycktes genom egenskaperna som människor från 

respektive nation besatt. Det enda som därför avgjorde eller påverkade kulturarvet, och 

därigenom avgjorde de egenskaper som ansågs vara påverkade av detta, grundade sig i var en 

människa var född. Det framstår dock som att kulturarvet i artiklarna från detta årtionde inte 

är lika statiskt. Eftersom egenskapens innebörd inte tycks förändras men beroende på hur det 

förvaltas kan det ta större respektive mindre plats, vilket är tydligt i artikeln från 1941 där 

svenskarnas strävan att fostra försonare redogörs som ett kulturarv. Genom fostran förvaltas 

och stärks kulturarvet. 

 

I artiklarna från årtiondet 1970–1980 börjar egenskaper i förhållande till kulturarv till viss del 

att förändras. Att använda kulturarv för att förklara människors egenskaper sker i artiklar från 

denna period men bottnar inte nödvändigtvis i en förbindelse med nationen. Till exempel 

framgår detta i artikeln som berättar om ett mansläger, där själva mansrollen ansågs vara ett 

kulturarv som män bär på. Egenskaperna som män ansågs besitta var självklara och en del av 

männens identitet utifrån det faktum att de var män. Det behöver dock inte alltid vara så då 

det framgår att lägrets syfte var att bredda mansrollen och diskutera ämnen som jämlikhet. 

Det kulturarv som männen ansågs bära på behövde alltså nödvändigtvis inte vara någonting 

som de i framtiden skulle fortsätta att bära på. Kulturarvet kan således formas och förändras.  

 

Att se kulturarv som en egenskap utvecklas till att i artiklarna från årtiondet 1990–2000 inte 

ens diskuteras. I dessa artiklar ses formandet och skapandet av kulturarv som en process. 

Frågeställningar kring vad som är ett kulturarv och hur ett kulturarv blir till diskuteras och 

vittnar om denna syn på kulturarv som en process. Att det ansågs kunna skapas synliggör att 

det inte fanns någon essentialistiskt tanke kring dess ursprung och att kulturarv inte var 
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någonting statiskt och självklart utan att de blir till genom att det formas, påverkas och växer 

fram. 

Hur individen påverkar och påverkas av kulturarv förändras alltså under seklet 1900. För att 

tydliggöra denna förändring diskuteras hur kulturarv används i förhållande till individen som 

en diskurs. Genom att se detta som en diskurs så skapas ett ramverk inom vilket kulturarv blir 

till och görs meningsfullt. Diskursen sätter upp gränser och formar tolkningen som görs av 

nodalpunkten, kulturarv. I början av 1900-talet är signifikanter som knyts till nodalpunkten 

ord som självklarhet, naturlig och nationell härkomst. Den innebörd som tillskrivs 

nodalpunkten kulturarv är att det är en statisk egenskap som människor besitter utifrån sin 

nationella härkomst. Att kulturarv anses vara statiskt framgår eftersom ordet används för att 

beskriva att kulturarv är en egenskap människor besitter från att de föds och att det som avgör 

dess innebörd är personens nationella härkomst. Egenskapen kulturarv ansågs vara en naturlig 

del av en person som den ärvt från tidigare generationer och som inte bara kunde sluta 

existera eller vara en del av personens identitet.  

 

Under årtiondet 1970–1980 förändras diskursens signifikanter eftersom nationell härkomst 

inte inkluderas under denna period i relation till en individs egenskaper. Kulturarv användes 

fortfarande som en beskrivande egenskap som personer innehade men det förankras inte lika 

starkt i en statisk och oföränderlig position då nationell härkomst inte är en del av diskursen. 

Diskussionen breddas och egenskaper som existerar utifrån personers kulturarv framstår som 

möjliga att förändras utifrån hur personen själv förvaltar detta arv. Under 1900-talets sista 

årtionde har diskursen utvecklats till att kulturarv inte används för att beskriva en individs 

egenskaper. Att se kulturarvet som en naturlig och självklar del av en persons egenskaper, 

som har varit väldigt framträdande i de tidigare årtiondena, är under denna period helt borta. 

Istället är frågan om vad som egentligen är ett kulturarv central och synliggör att förståelsen 

av kulturarv som en process under denna period är primär. Detta är synligt eftersom själva 

ifrågasättandet av vad som är, och inte är, ett kulturarv visar att definitionen av ett kulturarv 

formas av samtida värderingar. Trots att kulturarv inte används för att beskriva en persons 

egenskaper är individen ändå närvarande då formandet av ett kulturarv alltid görs i relation till 

den enskilde personen. Processen formas av samtida värderingar genom den enskilde 

personen då det är hur denne uttrycker ett kulturarv och vad den väljer att diskutera som ett 

kulturarv är vad som formar synen på kulturarv. Med nodalpunkten kulturarv och med 

signifikanterna föränderlig, ifrågasättande och värderingar är diskursens primära fokus 
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kulturarv som process. Inom diskursen kring individen utvecklas användandet av termen 

kulturarv från att vara en beskrivande egenskap som människor innehade som formades 

utifrån deras nationella härkomst. Kulturarv går från att anses vara någonting statiskt och 

oföränderligt till att bli raka motsatsen. Vad som är ett kulturarv förstås under slutet av 1900-

talet vara någonting som växer fram och formas, det är föränderligt och ses som en process. 

 

Kulturarv och nation 

Definitionen av kulturarv utgår tydligt ur ett nationalistiskt perspektiv under början av 1900-

talet. Ordet användes i termer av att vara en självklar del av vårt gemensamma arv, det är 

något som delas med andra utifrån den gemensamma nämnaren nationalitet. Kulturarvet 

ansågs vara en naturlig del av människors identitet som de delade tillsammans med personer 

med samma nationella härkomst. Det framstår således som något odiskutabelt och som 

någonting som har en typ av essentiell kärna då flera av artiklarna använde kulturarv 

tillsammans med ord som ”det svenska kulturarvet” eller ”vårt gemensamma kulturarv” vilket 

betonar att detta är någonting som delas. Betoningar gjordes dessutom på att det är svensken 

och vad denne gör som är ett uttryck för kulturarvet, till exempel i artikeln från 1941 som 

redogjorde för hur formandet av den gode svensken, försonaren, var ett kulturarv. Med 

utgångspunkt i nationalitet ansågs kulturarvet vara en självklar del i svenskars identitet och är 

förbundet med deras egenskaper som när det gavs i uttryck ansågs vara ett kulturarv. Det sker 

således ett inkluderande genom betoningen på det gemensamma och att tillhörigheten via 

kulturarvet sker automatiskt då det är en inneboende aspekt som du ärver och bär med dig 

från att du föds. Detta innebär att den här typen av definition av ett kulturarv av samma 

anledning kan vara exkluderande. Om du inte har samma nationella härkomst så delar du 

heller inte kulturarvet.  

 

I artiklarna från perioden 1970–1980 användes inte kulturarv med samma förankring i 

nationalitet. I argument förekommer det flera gånger att kulturarvet benämns som ett svenskt 

kulturarv eller som i artikeln från 1977 där en tavelstöld diskuteras och tavlor målade av 

konstnären Carl Larsson beskrevs vara ”förbundet med det svenska kulturarvet”. 

Kopplingarna mellan kulturarv och nation skiljer sig åt från de tidigare perioderna från 1900-

talet då de under perioden 1970–1980 inte var förankrade med någon inneboende egenskap 

eller beskrivning av svenskhet. Sverige användes istället för att betona att kulturarvet som 

diskuterades var allas vårt kulturarv, det tillhör svenskar men var inte ett uttryck för svenskhet 
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endast utifrån att det ansågs vara ett kulturarv från eller i Sverige. Detta blir om än mer tydligt 

i diskussioner som ifrågasätter vad som är ett kulturarv. Även om dessa diskussioner finns 

representerade i både perioden 1970–1980 och 1990–2000 så är det främst under den senare 

av de två som ifrågasättandet tydligt visar utvecklingen av användandet av kulturarv och 

nationalism.  

 

Nationens roll i diskussioner kring vad som egentligen är ett kulturarv är tydliggörandet att 

kulturarvet tillhör oss alla och att det även därför är allas uppgift att förvalta det. Varför det är 

tydligare under perioden 1990–2000 är för att definitioner kring vad som är ett kulturarv 

under denna tid var väldigt bred. I definitionen inkluderades svåra händelser, som i artikeln 

från år 2000 där författaren ifrågasatte om inte även det folkliga borde räknas in som ett 

kulturarv. När liknande ifrågasättande gjordes under perioden 1970–1980 var definitionen av 

vad som var ett kulturarv aningen snävare. Även om det ifrågasattes framgår det att kulturarv 

främst avsåg kulturyttringar i linje med ett estetiskt kulturbegrepp där ”finkultur” som konst, 

litteratur och teater inkluderades.  

För att tydligare diskutera hur kopplingen mellan kulturarv och nation förändras under 1900-

talet utgörs den andra diskursen i denna studie av nation. Termen kulturarvs förbindelse med 

nation och nationalism är, som diskuterats, synlig under hela 1900-talet men det sker på olika 

vis och ordet fylls därigenom med olika betydelser. Under perioderna 1910–1920 och 1940–

1950 är diskursen nation relativt oförändrad. Nodalpunkten kulturarv görs meningsfull 

tillsammans med signifikanter som gemensamt, uttryck, svensken och egenskap. Inom den 

här diskursen blir kulturarvets förbindelse med nationen självklar och till en inneboende 

egenskap som när den uttrycks är själva kulturarvet. Alltså när en svensk person gör 

någonting, uttrycker svenskhet, så är det ett kulturarv. Detta gör att vad som anses vara ett 

kulturarv är starkt förbundet med en persons identitet. Liksom i diskursen egenskap så sker 

det en tydlig utveckling av diskursen nation mot seklets senare del, dock försvinner inte 

förbindelsen med nationen helt och hållet utan ändrar innebörd. Signifikanterna är under de 

två senare perioderna gemensamt, Sverige och tillhörande. Fokus inom denna diskurs är just 

att nationens roll är förklaringen att kulturarv är något som tillhör alla, det är någonting 

människor delar, formar och förvaltar tillsammans. Det är nationen Sveriges kulturarv och 

inte svenskens, vilket betyder att kulturarvet tillhör alla men det är inte en naturlig del av 

svensken. Vad som är ett kulturarv avgörs inte utifrån någon essentialistiskt tanke om att 

kulturarvet är en inneboende egenskap eller att kulturarv är ett uttryck för nationalism. Under 
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de här perioderna synliggör diskursen nation istället att vad som anses vara ett kulturarv är 

allas vårt kulturarv. Kulturarv går från att i början av seklet användes som en förklaring för 

svenskhet och för att vara ett uttryck för svenskhet och för nationen. Det sågs som en naturlig 

egenskap som blev till i hur det uttrycktes, vad som ansågs vara ett kulturarv. Under seklets 

andra halva var kulturarv och nation sammankopplade genom tillhörighet. Kulturarvet var 

inte ett uttryck för en persons egenskaper eller nationstillhörighet utan nationens roll i 

diskussioner kring kulturarv är förklaringen om att kulturarvet ifråga tillhör oss alla. 

Kulturarv är viktigt 

Någonting som är framträdande när kulturarv användes i artiklarna är hur det ständigt var 

förankrat i det förflutna. Detta blir till exempel tydligt då kulturarvet beskrevs som någonting 

som går från generation till generation och som var viktigt att människor förvaltar så att det 

kan fortsätta att gå från generation till generation även i framtiden. Det är med en betoning på 

arvet som gör att kulturarvet ifråga får en innebörd av att vara viktig då det förankras i det 

förflutna och således framstår som någonting som har existerat, utövats eller använts i många 

år. Det är alltså inte bara nu kulturarvet anses vara viktigt utan tidigare generationer har 

resonerat på liknande vis. Det förflutna ger argumenten tyngd, ett förhållande som gäller i 

artiklar från alla fyra årtiondena. Även om ordet har olika innebörd i artiklarna från de olika 

årtiondena så är förankringen till det förflutna intakt. 

 

Eftersom kulturarv under perioden 1910–1920 främst användes som en förklaring till 

inneboende egenskaper är syftet att förankra det i det förflutna ett sätt att tydliggöra detta på. 

Då kulturarvet vanligen sågs som en självklar del av människors egenskaper eller identiteter 

skrevs det inte explicit i artiklarna att någonting gjordes eller existerade för att det exempelvis 

var gammalt. Det skrevs dock med betoningar på arvet vilket synliggör att det fanns en 

förgivettagen koppling till det förflutna. Att det sågs som självklart beror ju på att det ansågs 

ha en självklar plats i arvet från tidigare generationer. På så vis kan kulturarv liknas vid 

tradition och att legitimera kulturarven på detta sätt gjordes även i artiklarna från 1940-1950. I 

artikeln från år 1941, som berättar om evenemanget ”Hantverkens dag” på Skansen, användes 

förklaringen att hantverken var en tradition och förankrade det således i det förflutna och lyfte 

fram det som viktigt på grund av detta. I artiklarna från årtiondena 1970–1980 och 1990–2000 

förankrades det som ansågs vara ett kulturarv i det förflutna vanligen i argumenterande 

sammanhang där förståelsen av hur värdefullt och viktigt ett kulturarv var vill förmedlas. 
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Detta sker exempelvis i artikeln från år 1977 där artikelförfattaren ansåg att det var av yttersta 

vikt att de gamla gårdsnamnen bevarades. De ansågs vara viktiga på grund av att de var 

gamla, det var det som gjorde dem till ett kulturarv.  

 

Utöver att använda kulturarv som ett argument till varför någonting borde vara kvar eller 

förvaltas bättre framgår det av artiklarna att användandet av kulturarv som argument 

framförallt bottnar i en uppfattning om att det fanns en risk att det som det argumenteras för 

kommer att försvinna. Alltså en typ av rädsla över att arvet eller kulturyttringen kommer att 

försvinna. Bland artiklarna i denna studie är detta förmodligen som tydligast i insändaren från 

år 1997 som uppmanar till protest i syfta att bevara Skeppsholmsbron. Det är här tydligt att 

bron riskerar att försvinna i förmån för att göra plats åt en ny, bredare och mer funktionell bro 

och att kulturarv används som argument för varför bron är viktig och därför borde bevaras för 

framtiden.  

 

För att undersöka hur kulturarv på olika vis under seklet 1900 ses som någonting viktigt är 

den tredje diskursen som diskuteras i denna studie synen på kulturarv som någonting viktigt. 

Redan i ordet kulturarv finns det en innebörd av att det har någonting med arv att göra och 

just denna förankring i det förflutna är en återkommande aspekt av diskursen. När det i 

artiklarna argumenteras för att någonting är viktigt eller när kulturarv presenteras och 

diskuteras i aspekter av att det är viktigt används det förflutna som en aspekt eller förklaring 

till varför det är så. Genom att se aspekten viktigt som en diskurs där nodalpunkten är 

kulturarv går det att se en förändring i diskursen genom signifikanterna. Under seklets första 

halva förklaras kulturarvet ifråga vara viktigt med fokus på att det är ett arv. Detta är 

exempelvis tydligt i artikelns från 1913 där idrott och landsbygden debatterades. Debattörerna 

påpekade att kulturarvet, idrotten, var ett arv från tidigare generationer och att det måste 

förvaltas. Hur denna förvaltning skulle gå till var själva ämnet för debatten. Att ett kulturarv 

ansågs som viktigt utifrån att det var ett arv är kanske som mest tydligt i artikeln från år 1916. 

Där redogjorde författaren för att en av anledningarna till att stora musikkompositörers verk 

var viktiga berodde på att de går i arv från generation till generation.  

 

Under mitten av 1900-talet formas diskursen utifrån signifikanten tradition. Ett kulturarv 

beskrevs som viktigt med förankringen i det förflutna utifrån att det var en tradition. Det var 

någonting som har gjorts eller används tidigare och var viktigt eftersom det ansågs vara en 

tradition. I till exempel artikeln från 1941 som berättade om hantverkens dag på Skansen 
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förklarades det att hantverken visades upp på traditionsenligt vis. Tradition användes inte 

alltid på ett lika explicit vis. Istället blir traditionen tydlig genom att belysa att ett kulturarv 

förklaras ha använts eller sett ut på ett specifikt vis förr så därför borde det ju fortsätta att vara 

så. Kopplingen mellan kulturarv och traditionen är just att dåtidens människor ansåg att det 

var viktigt och därför är det viktigt även idag. Under 1900-talets senare del blir diskursen till 

genom användandet av kulturarv som argument. Kulturarvet i sig själv användes som 

argument till varför någonting var viktigt och detta gjordes framförallt utifrån att det fanns en 

rädsla att kulturarvet var på väg att försvinna. Denna rädsla framstår vara anledningen till att 

artiklarna har skrivits och genom att benämna fenomenet ifråga som ett kulturarv blev det 

någonting som ansågs vara av stor vikt för alla, eller åtminstone många, och någonting 

människor har ansvar över tillsammans för att se till att det inte försvinner.  

 

Inom denna diskurs utvecklas termen kulturarv från att anses vara viktig eftersom det har 

brukats av dåtidens människor och är någonting som har förvaltats genom att gå från 

generation till generation. Det har sedan utvecklats till att användas i argumenterande 

sammanhang där själva benämningen av någonting som ett kulturarv har gjort det viktigt, ett 

argument som vanligen bottnar i en rädsla av att något är på väg att försvinna. Ständigt 

närvarande i denna diskurs är att förankringen i det förflutna ger kulturarvet ifråga en typ av 

autenticitet, det legitimerar kulturarvet och det blir därigenom viktigt. Vad som även är 

ständigt närvarande är fokuset på framtiden. Att legitimera kulturarvet i det förflutna och att 

använda det som förklaring till varför någonting är viktigt görs ständigt med fokus på 

framtiden. Det är viktigt att förvalta för framtiden och således används det förflutna i 

samtiden för framtiden. 

 

Maktpositioner 

Inom varje diskurs finns olika positioner av makt som påverkar utformandet av diskursen och 

som inom diskursteori undersöks utifrån begreppet hegemoni. För att kunna undersöka dessa 

maktpositioner och hur de är synliga i artiklarna i denna studie undersöks vem aktören är i de 

olika artiklarna. Vad är aktörens intentioner och vad innebär det att kulturarv används i målet 

att uppnå dessa intentioner? Genom att undersöka detta kan tankar och normer kring vem som 

anses ha rätt att uttala sig om kulturarv synliggöras och kanske framförallt vem som inte anses 

kunna uttala sig kring dessa frågor. Att undersöka aktören är även intressant då det kan bidra 

till en förståelse av själva artikeln men även i vilket sammanhang den skrivits i. För att förstå 
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detta behövs frågor ställas till materialet, frågor som till exempel varför personen skriver som 

den gör men även vem texten riktar sig till, vem är den förväntade läsaren? Genom att förstå 

aktören kan bakomliggande anledningar till att kulturarv används avslöjas och kan därigenom 

synliggöra olika positioner av makt. 

 

Begreppet aktör används i vid bemärkelse och på ett generellt plan eftersom syftet är att förstå 

i vilket sammanhang artiklarna har skrivits i. Det är därför inte av intresse att undersöka 

specifika personer, vilket dessutom är svårt då många av artiklarna inte avslöjar mycket om 

dess författare. Aktör undersöks således i förhållande till perspektiv som klass, kön och 

bakgrund. Att några av artiklarna inte är undertecknade påverkar därför inte denna studie, det 

är mer intressant när det avslöjas någonting om författaren bakgrund, som exempelvis 

yrkestitel, eftersom det kan berätta någonting om perspektiv som klass och bakgrund. Dessa 

perspektiv, och aktörens position generellt, går även att förstå genom att undersöka varför 

personen skriver, vem texten riktar sig till och hur personen skriver. Till exempel framgår det 

tydligt vem aktören är i artikeln i Stockholmstidningen från år 1913 där frågan om idrott och 

landsbygd diskuteras. Där menade en av debattörerna att idrotten var ett kulturarv och att till 

och med personer ur de lägre klasserna i samhället borde fått ta del av det. De som har makten 

att se till att alla människor har möjlighet att ta del av kulturarvet ifråga är således personer ur 

de övre klasserna. Det är om än mer tydligt i artikeln från 1920 där en man redogjorde varför 

han ansåg att en högre livsstandars för samhällets lägre klasser kunden ha förödande 

konsekvenser då det kunde leda till att de högre klasserna inte fortsatte att ha lika hög 

standard och därigenom inte kunde förvalta kulturarvet. Författaren menade att det endast var 

samhällets övre klasser som kunde förvalta, förmedla och bära kulturarv vidare till nästa 

generation. 

 

Det här perspektivet eller den här definitionen kring vem som har rätt till ett kulturarv eller 

kanske snarare innehar rätten att uttala sig om kulturarv stämmer överens med vad 

idéhistorikern Bernt Gustavsson redogör i boken Bildning i vår tid där han redogör hur 

begreppet bildning hänger ihop med formandet av och synen på kulturarv. Gustavsson skriver 

om hur det tidigare var människor som ansågs vara ”lärda” som var de som hade kunskap och 

därmed rätten att avgöra vad som var, och vad som inte var, kulturarv. Exakt vilken tidsperiod 

han syftar på skrivs inte explicit men då han nämner två ”lärda”, Humboldt och Hegel, och 

hur de förespråkade Europas kulturarv som det viktigaste kulturella arvet framgår det att det 

är 1800-tal som diskuteras. Inom denna kunskapsram ansågs alltså Europa vara en typ av 
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ledare som resten av världen förväntades följa efter där kulturen fördes framåt förankrat i ett 

värdefullt och mäktigt kulturarv.57 

 

I artiklarna från perioden 1940–1950 diskuterades vikten av bra utbildning och att det 

kommer leda till ett gott främjande av kulturarvet. Det underströks att detta även gällde 

arbetarklassen och att de aktivt räknas in synliggör att detta inte var en självklarhet. 

Målgruppen för de olika uttalandena som gjordes i artiklarna från denna period var folket, i 

vid mening. Det var allmänheten som skulle nås vilket skiljer sig från den tidigare perioden, 

1910–1920, då det framförallt var samhällets övre klasser som talade till de lägre. Även om 

det fortfarande tycks vara de övre klasserna som skrev blev målgruppen bredare och 

inkluderade flera. Kulturarv framstår vara någonting gemensamt och som alla delar och kan ta 

del av men det är främst de övre klasserna som förser oss med den.  

 

I perioden 1970–1980 diskuterade flera av artiklarna kring estetisk kultur som kulturarv. 

Konst, musik och litteratur, som ofta får benämningen finkultur, stod i fokus och 

de som uttalar sig om dessa ämnen innehade således tillräckligt med kunskap och kulturellt 

kapital för att ha en åsikt som är tillräckligt pålitlig för att publiceras i en tidning. I två av 

artiklarna framgår det dessutom vad den som uttalar sig om kulturarvet ifråga hade för titel 

eller yrkesroll, i den ena artikeln var det ordförande för kulturrådet och i den andre en 

intendent och en konservator. Dessa personer titel eller yrkesroll legitimerar deras kunskap 

om kulturarvet och de anses därmed som trovärdiga för läsaren. Även om finkulturens 

kulturyttringar är någonting som alla har rätt till innebär ett sådant kulturell kapital eller 

medvetenhet att du har den ekonomiska möjligheten att utbilda dig inom dessa områden eller 

främja ett intresse. Personerna som uttalar sig kan på ett generellt plan förstås som personer 

som har denna möjlighet. Detta styrks dessutom av att argument om att kulturarv främst bör 

inkludera kulturyttringar som dessa sätts i relation till, och därmed förkastar, kulturyttringar 

som anses för ytliga, populärkulturella eller anses existera utan någon förankring i det 

förflutna, såsom modern musik. Eftersom denna kultur vanligtvis är mer tillgänglig för alla 

via exempelvis radio och tv tydliggör det vem som anses ha rätt att uttala sig, det som anses 

vara ett kulturarv blir mer exklusivt och någonting som kräver expertkunskap. 

 

                                                      
57 Gustavsson, Bernt 1996. Bildning i vår tid: om bildningens möjligheter och villkor i det moderna 

samhället. Stockholm: Wahlström & Widstrand. s. 83. 
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Genom användandet av kulturarv framgår det att det sker en politisering av kulturarv under 

1900-talets sista årtionde. Vad som var ett kulturarv diskuterades i flera av artiklarna i en 

politisk kontext. De som uttalade sig om vad som kan vara ett kulturarv framstår även under 

denna period vara personer med expertkunskap. Det finns dock en stor skillnad jämfört med 

årtiondet 1970–1980 och det är att det inte gjordes något särskiljande på kultur utifrån någon 

ekonomisk aspekt eller att kulturarv fick sitt värde utifrån att det är gammalt. Kulturyttringar 

som tidigare ansetts ytliga eller inte viktiga att främja för framtiden inkluderas under denna 

period i debatten. Aktörerna ämnar belysa vad som egentligen är ett kulturarv och 

diskussionerna kretsar kring processen av hur ett kulturarv blir till. Vad som är ett kulturarv är 

någonting som anses vara viktigt men vad som får denna upphöjda status är inte enbart genom 

dess historiska förankring utan kan inkludera minnen av svåra händelser som exempelvis 

diskoteksbranden i Göteborg. 

 

Aktörernas syfte till varför de använder kulturarv i de olika artiklarna är till viss del olika 

beroende på om de till exempel argumenterar för bevarandet av ett specifikt föremål eller om 

det är en egenskap som lyfts fram som ett kulturarv. Vad de dock har gemensamt är att 

kulturarven beskrivs som viktiga i och med deras förankring i det förflutna och att det är för 

framtiden som kulturarvets ska förvaltas. Kulturarvet är viktigt och måste finnas kvar så länge 

som möjligt så att även framtidens människor ska kunna ta del av det. 

Att belysa maktpositioner genom att undersöka aktören framgår det i den här uppsatsen 

synliggör att användandet, formandet och innebörden av ordet kulturarv är påverkat och 

sammankopplat med aktören. Alltså vem det är som använder ordet och som anses ha rätt att 

använda ordet. Trots att någon information om artikelförfattarna sällan avslöjas i artiklarna så 

framgår det vilket perspektiv och vilken position som författaren har genom hur texten är 

formulerad, varför de skriver och till vem. Under seklets början framgår det i artiklarna att det 

under denna tid endast var samhällets övre klasser som kunde förvalta och förmedla ett 

kulturarv. Då dessa personer kan ses som lärda eller åtminstone innehavare av mer kunskap 

än samhällets lägre klasser så ansågs det vara deras uppgift att värna om kulturarvet och bära 

det vidare. Detta tankesätt eller syn på aktören är framförallt tydligt i insändaren från år 1920 

där en man ur en högre samhällsklass redogör att det kan vara farligt för kulturarvet om 

arbetarklassens arbetare får högre lön och därmed högre livsstandard då detta endast kan ske 

på bekostnad av de övre klasserna vars levnadsstandard då sänks. Mannen bakom insändaren 
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betonar att varför detta skulle innebära att kulturarvet blir lidande är för att det var samhällets 

övre klasser som var bärare av kulturarv.  

 

Vem som ansågs kunna yttra sig om kulturarv framgår i denna studie vara en person som 

innehade tillräckligt med kunskap inom området. Under början av 1900-talet var bildade och 

lärda personer nästintill enbart ur samhällets övre klasser och var således de som ansågs 

kunna yttra sig i frågor om kulturarv. Denna koppling mellan kulturarv och bildning är tydlig 

även längre in på 1900-talet och även om innebörden av vem som är aktör, men även vem 

artiklarna riktar sig till, breddas under seklets gång så kvarstår uppfattningen av att den som 

anses ha rätt att uttala sig om kulturarvsfrågor var en bildad person med kunskap inom 

området. Under seklets senare del är detta framförallt tydligt när frågor kring vad som var ett 

kulturarv diskuteras, den som sågs som en pålitlig debattör i dessa frågor var en utbildad 

person.  

 

Aktörens roll och position är avgörande för innebörden av ordet kulturarv och är således en 

tydlig maktposition inom de olika diskurserna. Eftersom den som anses ha rätt att uttala sig i 

kulturarvsfrågor innehar en typ av makt av att kunna säga vad som är rätt och fel. Genom att 

använda Ernesto Laclau och Chantal Mouffes definition av hegemoni, där rådande 

maktstrukturer formar människors positioner inom olika diskurser, blir det tydligt att 

diskussioner kring aktörer är lika med att diskutera positioner av makt. Aktörerna i de olika 

artiklarna innehar en position som framstå som självklar. Deras position ifrågasätts inte utan 

trovärdigheten i det de säger ses som en självklarhet eftersom de anses kunna uttala sig om 

kulturarv, och med hjälp av kulturarv, utifrån deras kunskaper, klasstillhörighet och/eller 

bakgrund. Begreppet hegemonis syfte att synliggöra hur företeelser och fenomen som anses 

vara fakta egentligen är format utifrån värderingar och sociala praktiker synliggör hur den 

position som aktören innehar inte är naturlig i sig själv utan existerar som ett resultat av 

någonting som har vuxit fram genom sociala praktiker och som är påverkade av samhälleliga 

värderingar och normer. Att det under 1900-talets början var de övre klasserna som ansågs 

vara bärare av kulturarv och de enda som kunde förvalta och förmedla ett kulturarv var alltså 

ett resultat av den tidens samhälleliga struktur, värderingar och normer. Aktören blir till i den 

specifika kontexten och är alltså en produkt av sociala praktiker som verkar i just den 

kontexten. Genom att synliggöra aktören kan även värderingar och normer inom den specifika 

kontexten synliggöras. 
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Aspekter av makt är ständigt närvarande och synliggörs genom att inkludera hegemoni i de tre 

diskurserna som diskuteras i denna studie. I diskurserna där kulturarv diskuteras utifrån 

individen och nationen ansågs kulturarvet under den första halvan av 1900-talet vara starkt 

identitetsskapande och användes som en beskrivande egenskap som personer hade utifrån 

deras nationella härkomst. Samtidigt under denna period ansågs det endast vara samhällets 

övre klasser som kunde förvalta och förmedla ett kulturarv men även styra och kontrollera 

detsamma genom exempelvis politik. Dessa människor hade således inte endast makt över 

ting och fenomen utan även hur samhället såg på människors identiteter och deras egenskaper. 

I diskursen som synliggör hur synen på kulturarv som någonting viktigt är aktören under hela 

1900-talet en relativt homogen grupp. Den som ansågs ha rätt att uttala sig om kulturarv, eller 

åtminstone blir betrodd och vars ord förstods som sanning, är den som innehade kunskap om 

det specifika kulturarvet. I artiklarna är detta till exempel en akademiker eller en 

museiintendent men det är framförallt att skribenterna genom sina argument framstår som att 

de har stor kunskap i frågan som diskuteras. Denna typ av kunskap antogs vara ett resultat av 

någon typ av bildning som under seklets början således främst innefattade personer ur 

samhällets övre klasser. Även om aktören i denna diskurs endast inkluderar en liten del av 

befolkningen så breddas vem aktören är i takt med att seklet går mot sitt slut. Eftersom vem 

som har möjlighet att utbilda sig inte endast är ur samhällets övre klasser vilket innebär att 

den som anses inneha kunskap om kulturarv breddas.  

 

Hegemoni och de maktstrukturer som existerar inom de olika diskurserna visar på att 

innebörden av ordet kulturarv är starkt påverkat av samtida värderingar. Den som diskuterar, 

debatterar och använder ordet är en person som innehar en position av makt, främst genom 

synen på att denne ansågs vara en bildad person som besatt stora kunskaper. Artikulerandet av 

diskursens aktör synliggör vem som har makt men också vem som inte har det. Detta är en del 

av syftet med hegemoni, att synliggöra maktstrukturer. Således innebär begreppet att det inte 

endast är vem som har mest makt som inkluderas i diskussionen utan även vem det är som 

inte har makt. Eftersom den som skrev, diskuterade eller debatterade, var en person som 

innehade en maktposition blev personen de skrev till, eller skrev om, en person med mindre 

makt. Detta är till exempel tydligt i artikeln från år 1913 där tillgången till idrott för 

landsbygdens skolungdomars debatterades. Aktören, och de som innehade en maktposition, 

var politiker. De tillhörde en högre samhällsklass och hade rätt att bestämma över de som 

påverkades av beslutet, personer som bodde på landsbygden och som således innehade en 

position med mindre makt.  
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Avslutande diskussion 

Att diskutera och analysera användandet av ordet kulturarv i dagstidningar utifrån diskursteori 

synliggör att ordets innebörd har förändrats under 1900-talet. Vad ordet fylls med för mening 

är alltid beroende av i vilken kontext det används inom. Genom att undersöka användandet av 

ordet utifrån diskursteori synliggörs dessa förändringar eftersom teorin visar hur användandet 

och innebörden av ordet påverkas av sammanhanget det används inom, vem det är som 

använder ordet och därigenom även avslöjar hur olika maktpositioner påverkar ordet 

innebörd. Hur dessa förändringar ser ut diskuteras i den här studien utifrån fyra aspekter, 

vilket föranleder studiens resultat.  

 

Den första förändringen som presenteras i studien är hur ordet går från att ses som en självklar 

del av ett samhälle, någonting som har gått från generation till generation och som genom att 

det är ett arv automatiskt är en del av en persons identitet från att den föds. Därför används 

ordet under seklets början som en beskrivande egenskap, det är en del av en persons identitet 

och fastställs utifrån dennes nationella härkomst. Kulturarv, egenskap och nation är därför 

under denna period tätt sammankopplade och ett kulturarv kan således ses som en 

oföränderlig del av den nationella identiteten och legitimeras i och med att det ses som en 

tradition, någonting som har existerat länge och som har varit viktigt under en lång tid. Den 

största skillnaden i hur ordet används och vad det fylls med för innebörd under seklets slut är 

uppfattningen om att ett kulturarv formas och är någonting som växer fram, det blir till genom 

en process. Det anses inte längre vara ett statiskt varande som existerar opåverkat av oss 

människor utan betraktas som någonting som formas av samtidens värderingar genom sociala 

praktiker. Kulturarvet ses som någonting föränderlig och blir genom dess påverkan av 

samtiden en reflektion av den kontext ordet används inom.  

 

Den andra aspekten som lyfts fram är kopplingar mellan ordet kulturarv och nation. 

Förbindelsen mellan dessa ord förekommer under hela 1900-talet men sker dock på olika sätt 

under seklets gång. Under 1900-talets början ses själva uttryckandet eller artikulerandet av 

nationen eller nationell identitet som ett kulturarv. Eftersom kulturarv under denna tid ses som 

en självklar och naturlig del av en persons egenskaper och som någonting en föds med kan det 

ses som lika statiskt som en persons nationella härkomst vilket också är någonting som 

bestäms när du föds. När en person uttrycker sig eller agerar i linje med vad som anses vara 

typiskt för den nationella identiteten kan personens nationella härkomst genom agerandet 
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avslöjas. Uttryckandet av exempelvis svenskhet blir därigenom, under denna period, ett 

kulturarv. Förbindelsen mellan orden kulturarv och nation förändras under seklets gång då 

nation under 1900-talets slut används för att förklara kulturarvets tillhörighet. Att det är 

Sveriges kulturarv och någonting som därigenom tillhör oss alla. Detta med betoning på 

Sverige utan någon nationalistisk tanke om att kulturarvet tillhör svensken, det innebär istället 

att kulturarvet existerar i den svenska kontexten och kulturen och formas av oss men är inte 

en naturlig del av människors identitet.  

 

Den tredje aspekten som lyfts fram i den här studien är hur synen på kulturarv som någonting 

viktigt ser ut under 1900-talet och hur det förändras över tid. Kulturarvet blir viktigt genom 

dess förankring i det förflutna och under seklets början sker detta genom att betona 

kulturarvets koppling till att det är ett arv. Sedan med förklaringen att det är viktigt för att det 

är en tradition och slutligen blir själva argumentet att någonting är ett kulturarv att någonting 

är viktigt. Ofta sprunget ur en rädsla att kulturarvet ifråga är på väg att försvinna och genom 

att benämna det som ett kulturarv blir det viktigt. Själva etableringen av att ett kulturarv har 

blivit någonting vedertaget och argumenteringar för att ett kulturarv är viktigt görs inte på 

samma vis som i början av 1900-talet. Istället är det som att det sätts ett likhetstecken mellan 

orden kulturarv och viktigt. Vad framstår som relativt oförändrat under hela seklet är att 

varför kulturarvet anses vara viktigt att förvalta är för att det ska kunna fortsätta att existera 

och vara meningsfullt även i framtiden.  

 

Den sista aspekten som diskuteras i den här studien är aktören och dennes position i 

formandet av kulturarvet. Med utgångspunkt i diskursteori och begreppet hegemoni blir det 

tydligt att aktören innehar en typ av makt när det kommer till att använda ordet kulturarv men 

även vad det fylls med för innebörd. Den som anses ha rätt att uttala sig om, och med hjälp 

av, ordet har under 1900-talet varit en person som har ansetts inneha tillräckligt med kunskap 

inom ämnet, personen ansågs vara bildad och hade således en typ av expertis. Under seklets 

början var dessa personer exklusivt ur samhällets övre klasser då det endast var de som hade 

råd och möjlighet att utbilda sig. Under seklets gång breddas detta och innehavandet av 

kunskap må vara kopplat till bildning men bottnar inte längre i tanken att det endast innefattar 

samhällets övre klasser. 

 

Den här uppsatsen visar hur användandet och innebörden av kulturarv förändras under 1900-

talet. Det går från att anses vara en beskrivande egenskap som existerade som en naturlig och 
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oföränderlig del av ett samhälle där personers identitet förankrades i dennes nationella 

härkomst till att förstås som en process som formades av sin samtid, av samhälleliga 

värderingar genom sociala praktiker. Vad som var ett kulturarv förändras till att förstås som 

någonting vi konstruerar utifrån dessa aspekter. En del av studiens resultat är att även om 

olika positioner av makt ser olika ut under seklet är formandet av kulturarv alltid påverkat av 

maktstrukturer där människor positioneras utifrån kunskapskapital. Studien visar även att det 

inte råder några tvivel om att kulturarv var viktigt under 1900-talet och att det var 

förankringen i det förflutna med fokus på framtiden som gav det dess värde. Precis som i 

titeln på denna uppsats var kulturarv någonting som görs i samtiden med en förankring i 

dåtiden och alltid med framtiden som fokus, alltså dåtiden i samtiden för framtiden. 
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