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Förord
Den här publikationen är ett resultat av samarbetet i projektet Dokumentation 
av industrisamhällets kulturarv - ett utvecklingsprojekt, som pågick från januari 
2001 till och med mars 2002. Projektet drevs inom ramen för och med delfinan
siering från den statliga satsningen på industrisamhällets kulturarv 1999-2001 
som leddes av Delegationen för industrisamhällets kulturarv. Projektet inriktades 
på utveckling av integrerade synsätt och arbetsmetoder i dokumentationsverk
samheten genom gränsöverskridande dialoger och samverkan mellan olika aktö
rer, discipliner och perspektiv.

Dokumentation av industrisamhällets kulturarv drevs i samarbete mellan 
Arbetets museum, Naturhistoriska riksmuseet, Nordiska museet, Riksantikva
rieämbetet, Riksarkivet, Sjöhistoriska museet, Sveriges Hembygdsförbund och 
Tekniska museet, med Nordiska museet som ansvarig institution. Nedanstående 
arbetsgrupp svarade för utformningen och genomförandet av projektet.

Dokumentation av industrisamhällets kulturarv utformades i tre steg: work
shops, konferens och slutligen den här boken. Arbetsmodellen har successivt vid
gats mot allt större kretsar av intressenter. Genom denna publikation vill vi nå en 
vidare och mer varaktig spridning av projektets erfarenheter, samtidigt som den 
är en redovisning av vårt arbete. Arbetsgruppens samtliga medlemmar med
verkar i boken, som dessutom innehåller artiklar av de metodföreläsare som en
gagerades vid projektets workshops.

Projektets workshops arrangerades i nära samarbete med Borås museer, Örn
sköldsviks museum och Regionmuseet i Skåne/Kristianstad. Från arbetsgruppen 
vill vi rikta ett varmt tack till dessa museer för deras insatser. Likaså vill vi tacka 
alla som medverkat vid workshops: föreläsare, presentatörer och guider vid stu
diebesöken och inte minst deltagarna, vilkas engagemang garanterar att doku- 
mentationsfrågorna kommer att få en starkare ställning inom många institutio
ner och organisationer runt om i landet.
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Med antologin vill vi ge uttryck för tankar som projektarbetet har väckt, sti
mulera till vidare reflektioner över dokumentationens roll i kulturarvsarbetet 
och hur verksamheten kan utvecklas. Den vänder sig till alla som - professionellt 
eller ideellt - arbetar med dokumentation och intresserar sig för frågor om hur 
kulturarv skapas. Det är vår förhoppning att boken kan ligga till grund för ut
veckling av nya infallsvinklar och samverkansformer och inspirera till komman
de dokumentationer.

Arbetsgruppen för Dokumentation av industrisamhällets kulturarv:

Anders Björklund, Sjöhistoriska museet
Ann Kristin Carlström, Arbetets museum
Eva Fägerborg, Nordiska museet, projektledare
Ingrid Kaijser, Sjöhistoriska museet
Isa Lindqvist, Sveriges Hembygdsförbund
Catharina Magnusson, Nordiska museet, projektsamordnare
Magdalena Tafvelin, Tekniska museet
Staffan Thorman, Naturhistoriska riksmuseet
Lars-Olof Weländer, Riksarkivet
Helena Westin, Riksantikvarieämbetet

4



Innehåll

6 Eva Fägerborg och Catharina Magnusson
Inledning

2.0 Magdalena Tafvelin, Lars-Olof Welander och Helena Westin
Alliera eller alienera?
- om samverkan mellan museer, arkiv och kulturmiljövård

28 Feter Aronsson
En fråga om saklighet?
Tekniska system berättar om framsteg och hot

46 Anders Björklund, Ingrid Kaijser, Magdalena Tafvelin 
och Staffan Thorman
Teknik och humaniora

54 Gösta Arvastson
Etnografi i en mångdimensionell värld
- globala flöden och lokal praktik

69 Staffan Thorman och Helena Westin
Natur och kultur
- två perspektiv som kan berika varandra

74 Karl-Olov Arnstberg
Museer och metoder

85 Ann Kristin Carlström och Isa Lindqvist
Amatörer och professionella
- om samarbete i reflexiv belysning

91 Eva Fägerborg och Catharina Magnusson
Summering och avslutande reflexioner

95 Författarpresentationer

5



"Det industriellt organiserade samhället blev det samhälle som alla landets invånare kom att leva 
i under 1900-talet och som fortfarande präglar stora delar av vår tillvaro."
Sömmerskor på AB Melka 1948. Foto: KW Cullers, © Nordiska museet.

Eva Fägerborg och Catharina Magnusson

Inledning
Den här artikeln ger en introduktion till projektet Dokumentation av industri
samhällets kulturarv (i fortsättningen även förkortat DISK). Här presenterar vi de 
tankegångar som legat till grund för projektet och hur arbetsgruppen ser på och 
har arbetat med de centrala begreppen dokumentation, industrisamhälle och kul
turarv. Vidare redogör vi för projektets arbetsformer, med betoning på de work
shops som arrangerats, och reflekterar över en del av de erfarenheter som dessa 
givit. Sådana reflektioner återkommer även i senare avsnitt i boken. Men låt oss 
först kort begrunda dokumentationsverksamhetens roll i kulturarvsskapandet.

Att dokumentera är nödvändigt

I mellanrummet mellan förfluten tid och den tid som kommer finns den tid och 
det samhälle vi lever i nu. Hur nuet än avgränsas har de rådande villkoren, för-
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hållningssätten, kunskaperna och idéerna en förankring bakåt, liksom de är av
görande för hur framtiden stakas ut. Den vetskap vi kan ha om det förflutna är 
beroende av vad som finns bevarat i form av miljöer, ting, i skriftlig form, i bild 
och ljud. Det måste kort sagt finnas lämningar, ett källmaterial som grund för 
tolkningar och förklaringar. Ju rikhaltigare och mer nyanserade lämningarna är, 
desto bättre är möjligheterna att utvinna kunskap om och ur det förflutna. Med 
historisk kunskap kan vi se sammanhangen bakåt med dess kontinuiteter och 
brytpunkter.

Kunskap om sammanhangen gör det också lättare att orientera sig i sam
tidens skeenden och hantera samtidens frågor. Dokumentation är ett sätt att 
arbeta med samtidsfrågor och -företeelser: att försöka fånga och beskriva på
gående processer med olika metoder, mitt i samhället, mitt bland människorna. 
Det material vi väljer att lämna till eftervärlden - från dokumentationer och ge
nom andra former av bevarandeinsatser - är i sin tur en grund för framtida tolk
ningar och förklaringar.

Allt källmaterial är också kulturarv. Vid sidan av de många betydelser ett 
samhälles kulturarv kan ha för människors identifikation (eller bristande identi
fikation) i tid och rum, utgör kulturarvet en kunskapsbas för forskning och ge
staltning som ytterst handlar om vilka vi är som lever nu och hur våra villkor ser 
ut. En perspektivrik dokumentation som ger ett varierat och fylligt källmaterial 
är en god grund för kunskap och insikt, såväl i dag som i morgon.

En aspekt av dokumentation, insamling och undersökning är alltså att de är 
verksamheter som genererar kulturarv. Dokumentationsarbeten utförs av arkiv, 
museer och kulturmiljövårdens organ, inom forskningen i olika vetenskapliga 
discipliner och av ideella organisationer, men också av massmedier och av fri
stående skribenter, filmare och fotografer. Många är delaktiga i processen att 
dokumentera, utforska och bevara: att formulera frågorna, göra urvalen, under
sökningarna, bearbetningarna och gestaltningarna som sammantaget skapar en 
mångfald av berättelser om industrisamhällets kulturarv. Dokumentation är ock
så en publik och synlig verksamhet genom att den bedrivs i samhället, i miljöer 
där människor lever och verkar - dokumentationsarbeten är arenor för möten.

Kulturarvsinstitutionerna har som samhällsuppdrag att utifrån sina respektive 
ansvarsområden skapa, bevara och förmedla kunskap om människors levnads
villkor och erfarenheter - om de sammanhang, strukturer, fysiska miljöer och ting 
som både utgör förutsättningarna för tillvaron och är resultatet av mänskligt 
handlande. Det är dessa materiella och immateriella produkter och aspekter av 
mänskligt handlande som genom en rad processer transformeras till kulturarv. Ett 
första led i processkedjan är urval och dokumentation av företeelser, fenomen, 
miljöer eller grupper som kan vara relevanta för de frågor man vill belysa.
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Dokumentation har således en fundamental betydelse i kulturarvsarbetet. 
Som kulturarvsskapande verksamhet spelar den en stor roll för de uppfattningar 
om kulturarvet som finns i samhället och den behöver därför lyftas fram för 
granskning och diskussion. Men den behöver också utvecklas. En fortlöpande 
och förbättrad dokumentationsverksamhet är en förutsättning för att institutio
nerna ska kunna fullfölja samhällsuppdraget, inte minst ur ett demokratiskt per
spektiv. Samtidigt erfar vi att just dokumentation, insamling och undersökningar 
är områden som på många håll inte prioriteras av huvudmännen och uppdrags
givarna. På sikt kan detta äventyra kulturarvsinstitutionernas trovärdighet och 
legitimitet som samhälleliga kunskapsbyggare och minnesförvaltare.

DISK-projektets tillkomst

Behovet att lyfta fram och stärka dokumentationsverksamheten är en bakgrund 
till de diskussioner som så småningom ledde fram till DISK-projektet. En annan 
är en växande insikt om nödvändigheten att utveckla integrerade synsätt och ar
betsmetoder. En hel del dokumentationer och undersökningar utförs onekligen 
vid museer och arkiv, inom kulturmiljövården, inom ideella organisationer. Men 
sammantaget är bilden splittrad. Insatserna sker isolerat - som öar av etnologis
ka studier för sig, dokumentation av teknik och maskinell utrustning för sig, 
byggnadshistoriska undersökningar för sig, hembygdsföreningars och arbetslivs- 
museers dokumentära arbete för sig och så vidare. Självklart ska varje aktör an
vända sin specifika kompetens i kulturarvsarbetet, men den splittrade situatio
nen har alltmer framstått som ett hinder för en utveckling av arbetet inom ramen 
för en vidgad syn på kulturarvsfrågorna. Behovet av brobyggen mellan öarna, 
med sikte på ett närmare samarbete och integrering av kompetenser, perspektiv 
och arbetsmetoder har ökat. Genom DISK-projektet har vi prövat ett sätt att 
börja bygga broar, även om ansatser har funnits tidigare. En förelöpare var ex
empelvis fältseminariet Lever någon i kulturmiljön?, som hölls 1996 med musei- 
etnologer och byggnadsantikvarier som deltagare, publicerat i Kulturarv eller 
fasadarv. Om det etnologiska perspektivet i kulturmiljövården (Palmqvist 1998).

DISK-projektet har sin upprinnelse i diskussioner som ursprungligen fördes 
mellan företrädare för Arbetets museum, Nordiska museet, Riksantikvarieämbe
tet, Riksarkivet och Tekniska museet med sikte på att utveckla integrerade meto
der för dokumentation av industriell verksamhet och industriella anläggningar i 
drift. När Delegationen för industrisamhällets kulturarv hade tillsatts och for
merna för den statliga satsningen utarbetats, utvidgades gruppen till att omfatta 
även Sjöhistoriska museet, Naturhistoriska riksmuseet och Sveriges Hembygds
förbund. Målet sattes nu ännu högre: att ge dokumentationsfrågorna en bred ge
nomlysning, ny tandning och djupare demokratisk förankring genom en utvid-
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gad samverkan mellan såväl professionellt verksamma inom kulturarvsinstitu- 
tionerna som ideellt arbetande krafter. Projektets inriktning har varit metodut
veckling genom samverkan och korsbefruktning av perspektiv, discipliner och 
metodiker. Möten har varit ett nyckelord: möten mellan natur- och kulturvetare, 
mellan teknik och humaniora, mellan yrkesverksamma inom arkiv, museer, kul
turmiljövård och människor som verkar i ideella organisationer. Med projektet 
ville vi skapa nya möten och ge rum för tankeexperiment och nya kombinations
möjligheter. Detta har skett i de workshops som arrangerades under zooi och 
som varit projektets huvudsakliga arbetsform: Globalisering - avindustrialise
ring i Borås den 23-25 april, Miljö-kultur-ekonomi-politik-teknik: med ström
ming som utgångspunkt i Örnsköldsvik den 17-19 september samt Sentida 
komplexa industriella anläggningar och stora tekniska system: fallet Barsebäck i 
Kristianstad den 22-24 oktober (se vidare nedan).

Dokumentation - en term med komplikationer

Beteckningen ”dokumentation” rymmer i sig svårigheter. I lexikalisk mening defi
nieras den som ”sammanställning och tillhandahållande av information” (SAOL 
1998) och att dokumentera är att styrka, (be)visa något (ibid.). Men vid till exem
pel museerna har dokumentation fått en betydligt vidare betydelse. Där står ter
men dokumentation för undersökning av en företeelse som innefattar skapande 
av olika kategorier av källmaterial. Här finns släktskap med beteckningen ”doku
mentärer” om de framställningar som i text, bild, ljud återger ”verkligheten” till 
skillnad mot fiktiva framställningar. En dokumentation kan vara en gedigen under
sökning av ett fenomen, baserad på problemformulering och genomförd med 
vetenskapligt erkänd metodik. En dokumentation kan således vara ett led i en 
forskningsprocess. Samtidigt har termen dokumentation kvar en betydelse av 
oproblematiserad datainsamling och vissa dokumentationer är också av den 
karaktären (även om ingen dokumentation sker utan mer eller mindre artikulerat 
urval och fokus). Bland de kulturhistoriska museerna används dokumentation 
och undersökning ofta liktydigt, och utan att ta del av publikationer eller käll
material går det inte att utläsa var på skalan - från den oproblematiserade till den 
snarast forskningsmässiga verksamheten - en dokumentation eller undersökning 
befinner sig. (För en analys av museernas samtidsundersökningar under perioden 
1975-2000, se Gudmundsson och Siiven, under utgivning.)1

i. I syfte att stimulera och utveckla museernas dokumentationsverksamhet arrangerade 
Nordiska museet och Samdoksekretariatet under 1990-talet ett antal kurser som resul
terade i en serie metodböcker. Se Verbalt, visuellt, materiellt 1991, Silvén-Garnert (red.) 
1992, 1993, 1995, Palmqvist (red.) 1998, Dahlman (red.) 1999, Eriksson (red.) 2002, 
Lövgren (red.) 2002.
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Traditionell dokumentation, dialogisk dokumentation och 
egendokumentation

Inom DISK-projeket har vi sett dokumentation som ett kvalificerat och medvetet 
undersökningsarbete, bedrivet utifrån uttalade kunskapsmål och syften och med 
de metoder som i respektive studie bäst kan belysa undersökningsområdet och 
besvara de frågor som ställs.

Det breda spektrum av arbetsmetoder som etablerats med tiden har växt 
fram inom olika vetenskapliga discipliner och tillämpas - var för sig eller i olika 
kombinationer - av de yrkesverksamma vid kulturarvsinstitutionerna, liksom av 
dem som arbetar ideellt med dokumentation. Det handlar om fältstudier i vid be
märkelse och inkluderar metoder som observation, deltagande observation, in
tervjuer, insamling av skriftligt minnesmaterial (frågelistor, skrivarupprop, min- 
nesinsamlingar), fotografi, film- och videodokumentation, ljudinspelningar, upp
mätningar, beskrivningar, arkivstudier och insamling av dokument, föremålsstu- 
dier och insamling av föremål. Intervjuer, fotografi och arbete med arkiv torde 
vara de vanligast förekommande. Däremot har få, med undantag av arkeologer, 
kommit i kontakt med naturvetenskapliga mätmetoder.

Vid DISK-projektets workshops har vi laborerat med kombinationer av alla 
dessa. Ett betydande inslag har också varit olika former av vad som kan kallas 
”dialogisk dokumentation” där utforskarna arbetar tillsammans med männis
korna på de platser där dokumentationen äger rum. Samtalsvandringar och ge
mensamma studier av landskap och bebyggelse, bilder, dokument och föremål är 
exempel på sådana metoder. Dialogerna öppnar nya möjligheter att upptäcka in
nebörder hos tingen, bilderna och miljöerna som annars kanske förblir neglige
rade. Samtalsvandringar var ett förslag som återkom i flera varianter och det an
sågs som en stor fördel att de kan ha en demokratisk funktion, förutom sin po
tential att lyfta fram de nya innebörderna. Här är ju medborgarna med och pe
kar ut och bedömer vad som är viktigt att dokumentera och berätta om, de del
tar aktivt i dokumentationen och i formandet av kulturarvet.

Olika former av ”egendokumentation” där människorna själva berättar om 
det som är betydelsefullt för dem, exempelvis med fotografier, har också föresla
gits. I ett fall experimenterades med en hundraårig gräv-där-du-står-verksamhet i 
form av en ”samhällstänkarverkstad” där dokumentationerna utförs av dem 
som bor och är verksamma i ett geografiskt område. I detta fall är de professio
nellas roll att vara stödjande och uppföljande, att bistå med exempelvis begrepp 
som kan användas som arbetsredskap.

Andra nytillkomna dokumentationsmetoder som diskuterats utgår från in- 
tranät som ett dialogiskt arbetsinstrument (i detta fall gällde det dokumentatio
nen av Barsebäck).
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Industrisamhällets mångfacetterade kulturarv

Att dokumentera industrisamhället och därigenom bidra till skapandet av dess 
kulturarv är en gigantisk uppgift som kräver många skilda studier, med olika in
fallsvinklar och fokus. En mångfald av röster, berättelser och bilder måste till för 
att åstadkomma en nyanserad kunskap och för att det ska gå att ställa nya frå
gor. Men för att utforska och dokumentera komplexa sammanhang behövs även 
gemensamma ansatser och en strävan att förena olika perspektiv. Den vidgade 
syn på industrisamhällets kulturarv som växt fram under senare år och som även 
uttrycks i Frågor till det industriella samhället (SOU 1999:18) har varit en själv
klar utgångspunkt för DISK. Det är också ett synsätt som sedan länge varit 
rådande i många kulturarvsinstitutioners arbete. Industrisamhället eller industria
lismens samhälle präglas av det industriella produktionssättet och kan för Sveri
ges vidkommande sägas ha sin början vid 1800-talets mitt. Med industrialismen 
följde genomgripande förändringar som innefattade politik, infrastruktur, nä
ringsliv, vetenskap, nya sociala rörelser och sammanhang - det industriellt orga
niserade samhället blev det samhälle som alla landets invånare kom att leva i un
der 1900-talet och som fortfarande präglar stora delar av vår tillvaro. Industri
samhället i vid mening är således lika med en samhällsform som berör alla sfärer 
och aspekter av människors liv och villkor.

Det säger sig självt att studier och dokumentation av industrisamhället är en 
uppgift för många av forskarsamhällets discipliner, för en rad institutioner, orga
nisationer och företag. Ser man till industrisamhällets kulturarv är kulturarvsin- 
stitutionerna och de ideella organisationerna viktiga aktörer. Men vad är då 
”kulturarv”? Frågan har ventilerats i otaliga sammanhang, i utredningar och 
regeringspropositioner, vid konferenser, seminarier och i publikationer (se t.ex. 
Anselm 1993, Alzén & Hedrén 1998, Palmqvist & Bohman 1997, Siiven & 
Isacson 1999, Frågor till det industriella samhället SOU 1999:18, Svensson 
zooo, Westin zooi, Berättelser om vårt samhälles historia - svenska industri
minnen zooz, Industrisamhällets kulturarv SOU zooz:6y, Hammarlund-Lars- 
son, Larsson & Rosengren zooz, Aronsson i denna volym). Vid det här laget 
torde det föreligga konsensus om att kulturarvet är resultatet av mer eller min
dre medvetna och artikulerade val och att många är inblandade i processerna 
som gör att vissa miljöer, minnen, föremål, dokument etc. får kulturarvsstämpel 
- den må vara officiell eller inofficiell. Däremot kommer diskussionen att fortgå 
om vad som kvalificerar sig som kulturarv och vems ord som väger tyngst när 
kulturarv formeras. Det låter sig lätt sägas att industrisamhällets kulturarv är 
allas kulturarv, att alla har lika stor rätt att få sina erfarenheter och sina versio
ner av att leva i industrisamhället dokumenterade och bevarade. Men samtidigt 
vet vi att många röster är ohörda och många miljöer ”glömda”, att en stor del
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av samhällets gemensamma historia är - och kommer att förbli - oskriven. Do
kumentation är således också en fråga om makt över verklighetsbilder.

DISK-projektets perspektiv

Den vida tolkning av industrisamhället och kulturarvet som skisserats ovan har 
legat till grund för valet av teman till projektets workshops. En utgångspunkt - 
och utmaning - har varit att föra samman natur- och kulturvetenskapliga synsätt 
och metoder för att bättre kunna belysa miljökonsekvenser, sociala och kulturel
la effekter av industriella processer och samhällsomvandlingar - som i sin tur är 
resultat av människors beslut och maktrelationer. Vid föreläsningar och studie
besök har sedan framför allt samhällsvetenskapliga och branschspecifika per
spektiv tillförts. En annan utgångspunkt har varit att ta oss an frågor som är an
gelägna för många i samtiden och i människors vardag och bearbeta dem i ett 
tidsdjup som sträcker sig både bakåt och framåt. Samtidigt som workshops har 
inriktats på specifika teman har projektet varit generellt syftande. Ambitionen 
har varit att tankegångarna och metodresonemangen ska ha relevans för under
sökningar inom skilda empiriska områden. Genomgående i projektet är också 
kopplingarna mellan mikro- och makronivåer, det vill säga att förena lokala när
studier med strukturella samhällsfenomen.

Exemplet globalisering och avindustrialisering

Förbindelserna och spelet mellan det lokala och det globala kan belysas med 
textilindustrin i Borås och Sjuhäradsbygden där projektets första workshop för
lädes. Företag och produktion som flyttat utomlands, omvandlats eller upphört, 
fabriker som är tömda på sin ursprungliga verksamhet - eller rivna - vittnar om 
avindustrialisering. Många av de tidigare fabrikerna rymmer nu verksamheter 
utan textil anknytning och byggnadernas symboliska språk har därför ingen för
ankring i dagens näringsliv. Samtidigt frodas delar av textilindustrin med till
verkning av olika former av nya högteknologiska produkter.

Nya trådar knyts också mellan det gamla västsvenska textildistriktet och 
platser i andra länder där företagen etablerar sig. Det är en av många aspekter på 
globalisering och den transformering av industriproduktionen som känneteck
nar dagens västerländska samhälle.

Det är angeläget att studera frågor kring globalisering och avindustrialisering 
och viktigt att fenomenen dokumenteras. Några av de problemområden som 
DISK berört är vikten av ett övergripande internationellt perspektiv på lokalise
ringen av industriell produktion, avindustrialiseringens och globaliseringens 
fysiska avtryck i landskap och bebyggelse samt dess konsekvenser för människor 
och lokalsamhällen.

IZ DOKUMENTATION I DIALOG



Temat genererar också nya utmaningar för dokumentationsverksamheten, 
både vad gäller fält och metod. Vilka överväganden måste till, vilka skilda nivåer 
och nya rum måste dokumentationen inriktas på? Det är uppenbart att fältarbe
tet måste sträcka sig utanför landets gränser. Vilka begränsningar ligger i de tra
ditionella arbetssätten vid dokumentation av flödena i det globaliserade samhäl
let? Vilka nya begrepp kan behövas som teoretiska hjälpmedel?

Exemplet strömming

Man kan också vända på angreppssättet och i stället för ett närmast oöverblick - 
bart problemkomplex göra avstamp i något specifikt och partikulärt och däri
från nysta upp de olika sammanhang som enheten kan tänkas ingå i. Det var det 
metodiska övervägandet som låg bakom valet av strömming som workshopte
ma. Ett annat motiv till valet var att lyfta fram en naturresurs, dess nyttjande och 
betydelser. Dessa principer kan likaväl tillämpas på andra empiriska områden.

Med strömming som nav kan många skilda aspekter av industrisamhället 
studeras: miljömässiga, ekonomiska, politiska, sociala och kulturella. Ström
ming är en biologisk resurs kring vilken samhällen byggts och olika näringsgre
nar etablerats. Den har genom tiderna spelat en varierande nationalekonomisk 
roll som skattekälla och handelsvara och den har varit stapelföda, inte minst un
der skogsindustriernas tillkomst längs Norrlandskusten. Men som näringsgren 
har strömmingsfisket genomgått dramatiska förändringar sedan andra världskri
get. Miljögifter och övergången till storskaligt industriellt havsfiske har i grun
den ändrat dess villkor och som matfisk har strömmingen förlorat sin stora bety
delse.

I den övergripande frågan om hur resursen strömming kan utforskas för att 
öka kunskaperna om industrisamhället har DISK bland annat velat belysa områ
den som fiskerinäringens omvandling, miljöförstöringen, fiskelägenas förvand
ling till rekreationsmiljöer och fritidsboställen, men också lokala traditioner som 
håller en del av fisket i gång. Att en sådan infallsvinkel kan vara mycket fruktbar 
visar Mark Kurlansky (1999) i sin bok om torsken som bas för en historieskriv
ning.

Exemplet kärnkraft

Karaktäristiskt för industrisamhället är bland annat en ständigt pågående ratio
nalisering, koncentrering och inriktning på stordrift. Stora, komplicerade system 
har byggts upp där energi, teknologi, ekonomi och förvaltning länkas samman 
och där de olika delarna är beroende av varandra. Systemen omfattar alla sam
hällssektorer och påverkar varje människas vardagsliv. Energiförsörjningen är 
exempel på ett sådant system. Men hur kan det dokumenteras? Ett syfte med
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DISK:s workshop om Barsebäck och kärnkraften var att ta fasta på en sådan 
komplex problematik och relatera dokumentationsfrågorna till studiet av stora, 
abstrakta tekniska system. Barsebäck har också kommit att bli en generell sym
bol för kärnkraftens innebörd, antingen det gäller visionerna om en växande väl
färd med billig energi i överflöd eller farhågorna om undergång och hot mot livet 
på jorden. Båda aspekterna är viktiga för dokumentation och förståelse av indus
trisamhällets villkor. De två motbilderna om kärnkraften har också givit upphov 
till ett omfattande folkligt engagemang och ställningstagande, vilket väcker frå
gor om hur kulturarvsinstitutionerna kan hantera konfliktladdade och kontro
versiella företeelser. Kärnkraften och avfallshanteringen inrymmer även en sär
skild tidsdimension som berör kulturarvsinstitutionerna och ställer dem inför 
nya frågor i synen på dokumentation och bevarande.

Projektet i praktiken

En av DISK-projektets ambitioner har varit att samla företrädare och aktörer för 
skilda kunskapsområden och sammanhang för att få en dynamisk diskussion 
kring hur samarbetet mellan olika kompetenser och perspektiv kan vidgas. 
Mötena mellan olika aktörer kan också skapa möjligheter till nya problem
formuleringar och uppenbara nya forskningsområden. Som redan nämnts vände 
sig projektet till såväl professionellt som ideellt verksamma inom kulturarvssek- 
torn. En inbjudan till deltagande gick ut brett och distribuerades till arkiv, läns
styrelser, hembygdsföreningar, arbetslivsmuseer, offentliga museer och i viss om
fattning till universitetsinstitutioner.

Inför projektets start frågade sig arbetsgruppen hur man kan arbeta med me
todfrågor på ett fördjupat sätt utan att göra konkreta fältarbeten, eller åtminsto
ne fältövningar. Den arbetsform vi fann mest lämplig för att genomföra intentio
nerna var workshops där man skulle utarbeta förslag till dokumentationsprojekt 
utifrån ett tema och ett empiriskt fält. Genom att låta diskussionerna utgå från 
konkreta teman som grund för projektskisserna hoppades vi kunna fånga upp 
innovativa och realiserbara idéer.

Det finns ingen självklar svensk benämning som motsvarar det engelska be
greppet workshop. I en workshop är mötet och diskussionen mellan deltagarna 
kring en frågeställning utgångspunkten. Inom workshopens ram ingår man i en 
”idéverkstad” där idéer bollas fram och tillbaka i syfte att slutligen få fram ett 
konkret förslag, ett projekt eller en modell som kan omsättas i praktisk handling.

Inför planeringen av projektets workshops genomförde arbetsgruppen en 
mindre pilotstudie under en dag i Årsta partihallar i Stockholm. Syftet var att 
prova hur personer med skilda kompetenser vid ett kort, gemensamt nedslag i en 
miljö kunde hitta gemensamma uppslag till dokumentation. Som förberedelse
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fick alla ett instuderingsmaterial med artiklar om området. Vid besöket genom
förde deltagarna parvis en rundvandring, gjorde observationer och samtalade 
med människor i området för att samla intryck från partihallarna och dess verk
samhet. Därefter diskuterades gemensamt de tankar om dokumentation som be
söket väckt. Även om fokus och inriktning delvis var olika - och tiden begränsad 
- fanns åtskilliga gemensamma punkter som dokumentationsprojektet kunde 
formuleras kring. Erfarenheterna från Årsta partihallar blev betydelsefulla i den 
fortsatta planeringen av projektets workshops. Besöket stärkte tanken att en dia
log över disciplingränserna generar nya frågor och nya ingångar till dokumenta
tionsarbete som ingen hade kommit fram till var för sig. Likaså bekräftades bety
delsen av att ha en gemensam ämneskunskapsbas som utgångspunkt.

Arbetet gick därefter vidare med planering av de tre workshops som förlädes 
till olika delar av landet: Borås, Örnsköldsvik och Kristianstad. I genomsnitt 
hade varje workshop 2.5 deltagare från skilda verksamhetsfält och från de olika 
kategorier som inbjudan riktats till.

Varje workshop pågick i knappt tre dagar och hade likartad utformning: 
orientering inom det empiriska fältet genom studiebesök och ämnesföreläsning- 
ar, metodföreläsning, gruppdiskussioner med redovisning samt gemensam slut
diskussion. Eftersom workshopmötena inte var övningar i dokumentation med 
fältarbete som moment, var ämnesorienteringen särskilt betydelsefull. Inför varje 
workshop fick därför samtliga deltagare ett studiepaket med ämnesrelevanta 
artiklar, litteraturtips samt ämnesspecifika diskussionsunderlag som samman
ställts av arbetsgruppen. Förberedelsematerialet var liksom föreläsningarna och 
studiebesöken en del i ambitionen att skapa en gemensam kunskapsbas hos del
tagarna.

Den konkreta arbetsuppgiften var således att gruppvis utarbeta förslag på 
realiserbara dokumentationsprojekt utifrån ett aktuellt empiriskt fält och över
gripande tema. För att möjliggöra så många olika infallsvinklar och angreppssätt 
som möjligt varierades sammansättningen av kompetensområden, erfarenhet 
och intresse inom grupperna. Varje grupp redovisade sitt arbete ingående, var
efter resultatet diskuterades gemensamt. Vid den gemensamma slutdiskussionen 
ventilerade vi även mer allmänna frågeställningar kring dokumentation, metodik 
och kulturarv. Våra workshops resulterade i en rad projektskisser som deltagar
na kan använda som underlag och inspiration till reella dokumentationsprojekt.

Workshop som arbetsmetod och mötesplats

Workshopformen som ”idéverkstad” visade sig fungera väl genom hela projek
tet. Ett citat ur en utvärdering beskriver några av arbetsformens fördelar: Att 
arbeta i smågrupper och verkligen få penetrera ett problem var mycket lärorikt.
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Egentligen var worksbopen första gången jag känt att jag verkligen kunnat 
omsätta innehållet i praktiken. Alla konferenser man åkt på, som i och för sig är 
jättebra, men som man glömmer bort så fort. Jag har verkligen haft nytta av det 
vi gjorde på worksbopen i mitt arbete. Att det fanns gott om tid avsatt att bear
beta tankar, föra diskussion och dialog var ett mycket bra arbetssätt. Deltagarna 
hade dock högst skilda motiv för sin medverkan. En del deltog utifrån ett speci
fikt intresse för ämnesområdet, en drivkraft som stod i kontrast till de som hade 
renodlat metodologiska ambitioner och intressen. Även om inbjudan till projek
tets workshops var tydlig och visade att det inte var en praktisk metodkurs ville 
en del få handfast kunskap, medan andra såg workshops som en inspirations
källa att få tips och idéer om alternativa arbetssätt i syfte att vidareutveckla sin 
verksamhet. Att drivkrafterna för deltagandet var så olika satte ljuset på en 
viktig utgångspunkt för samarbetsprojekt generellt: betydelsen av enighet kring 
projektets mål och de medverkandes roller.

Workshops har varit kontaktytor där man mött andra aktörer. Betydelsen av 
att träffas och etablera kontakt med likasinnade har betonats i flera av de ut
värderingar som gjorts efter varje workshop. Att träffa kollegor och andra verk
samma är viktigt ur flera aspekter, bland annat när det gäller att hålla sig upp
daterad om aktuella projekt och för att byta erfarenheter eller skaffa erfarenheter. 
En annan vinst har varit möjligheterna att undersöka intresset för nätverk eller 
konkreta samarbeten.

Möjligheter och problem i samarbetet - några exempel

Intresset för och vikten av samarbete mellan olika aktörer har löpt som en röd 
tråd genom samtliga workshops. Men hur hittar man formerna för samarbetet, 
vilka möjligheter finns och vilka problem kan uppstå? Professionella och ideellt 
verksamma har exempelvis samarbetat tidigare med varierande resultat. För
väntningarna från båda sidor är inte sällan såväl förutbestämda som cementera
de enligt schablonen ”svårförståelig akademiker och glad amatör”. En annan 
förhärskande uppfattning gäller tidsperspektivet: amatörerna ägnar sig uteslu
tande åt det förflutna, medan de professionella även tar hand om samtiden (jfr 
Bergman zooz).

Ett sätt att bryta rådande strukturer kan vara att arbeta enligt en av projekt
skisserna från worksbopen i Örnsköldsvik. Där var målet att producera fem tv- 
program med fokus på yrkesfisket i Norrland i historia och nutid med en ambi
tion att bevara gamla yrkeskunskaper och arbetsmetoder. All dokumentation 
skulle göras i Bönhamn i samarbete mellan professionella forskare, hembygds
föreningen och boende. Till skillnad från i flera andra samarbetsprojekt hade lo
kalbefolkningen tilldelats rollen som sakkunniga auktoriteter inom området,
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medan de professionella stod för den metodiska kompetensen. Den ömsesidiga 
förståelsen skulle kunna öka genom att man skapade ett ömsesidigt beroende 
som krävde intimt samarbete.

Även mellan skilda discipliner kan möten innebära svårigheter när det gäller 
praktiserade metoder, fackuttryck och syften med dokumentationen. I projektet 
ledde detta dock inte till att exempelvis naturvetenskaplig metodik ställdes mot 
kulturvetenskaplig - kanske på grund av deltagarnas bakgrund. Humanister och 
kulturvetare var i absolut majoritet vid alla workshops och de naturvetenskapli
ga perspektiv som presenterades gav starka aha-upplevelser och nya insikter. 
Den naturvetenskapliga kompetensen utgjorde en resurs som bidrog med vissa 
förklaringar och nya sammanhang. Hur projektskisserna hade sett ut om delta
garna hade varit mer jämnt fördelade vet vi inte.

Behovet av bredd i den vetenskapliga kompetensen blev särskilt tydligt vid 
workshopen i Barsebäck. Storskaligheten, tekniken, systemkaraktären och kom
plexiteten konfronterade grupperna med en verklighet som kräver samverkan 
med expertis utanför de egna leden. (Även frågor om kulturarv och bevarande 
ställdes här på sin spets genom det faktum att kärnkraftsavfall måste sparas i 
hundratusen år.) Men även om enigheten kring fördelarna med flervetenskapliga 
arbetsgrupper var stor fanns också osäkerhet kring hur samarbete skulle kunna 
bedrivas praktiskt: hur integreras skilda discipliners perspektiv och metoder?

Ett annat område som kan vara problematiskt är språk, begrepp och termi
nologi. I Barsebäck påmindes deltagarna om fackuttryckens roll i varje verklig- 
hetssfär och deras funktion som gränsmarkör. Inom alla fält finns en rad specifi
ka fackuttryck som behöver sin förklaring för att utomstående ska kunna orien
tera sig. Det handlar inte bara om fackuttryck från en specifik näring eller en tek
nisk sfär - även vetenskapliga begrepp kan leda till svårigheter för de oinvigda - 
utan det handlar också om att ta fasta på att terminologin kan vara ett sätt för 
olika aktörer att närma sig varandras områden och vara en utgångspunkt för ett 
ömsesidigt berikande dokumentationssamarbete. Ett exempel på hur språk
bruket kan irritera fick vi i DISK-projektet erfara i en utvärdering: Varför måste 
ni akademiker använda så svåra ordf Varför säger man till exempel workshop, 
kan man inte helt enkelt säga arbetsmöte?

De följande artiklarna berör ytterligare aspekter på projektets teman, liksom 
fler reflektioner om samverkansfrågor och perspektivmöten.

Antologins innehåll

Efter denna introduktion följer bidragen från metodföreläsarna vid workshops, 
varvade med texter av arbetsgruppens medlemmar. Magdalena Tafvelin, Lars- 
Olof Welander och Helena Westin reflekterar kring samverkan mellan museer,
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arkiv och kulturmiljövård. Historiken och metodföreläsaren om stora tekniska 
system, Peter Aronsson, pläderar för vikten av att klarlägga grundläggande frå
gor om kulturarv och historiesyn innan man kan närma sig frågor om metod. 
Anders Björklund, Ingrid Kaijser, Magdalena Tafvelin och Staffan Thorman 
resonerar kring mötet mellan teknik och humaniora i dokumentationsarbetet. 
Etnologen Gösta Arvaston, metodföreläsare om globalisering, diskuterar meto
dologiska möjligheter i studiet av globala flöden och lokal praktik utifrån en 
karaktäristik av dagens mångdimensionella värld. Staffan Thorman och Helena 
Westin tar upp frågan om förening av natur och kultur, med en vinkling mot ett 
naturvetenskapligt och evolutionistiskt perspektiv på industrisamhället. Etno
logen och metodföreläsaren vid workshopen om strömming, Karl-Olov Arnst- 
berg, ger sin syn på forskningen och dokumentationen vid landets museer och 
lyfter fram användbara strukturerande begrepp. Ann Kristin Carlström och Isa 
Lindqvist behandlar samarbetsfrågor mellan amatörer och professionella i doku
mentationsarbetet i ett reflexivt perspektiv. I bokens avslutande avsnitt summe
rar Eva Fägerborg och Catharina Magnusson projektet och fångar upp tankar 
kring ett fortsatt samarbete kring dokumentationsfrågor och kulturarv.
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"Berättelserna kring det industrihistoriska arvet rymmer så mycket mer än byggnadshistoria 
och bevarandet av industriella produktionsmiljöer."
Husfasad i Akalla 2001. Foto: Bengt A. Lundberg, Riksantikvarieämbetet.

Magdalena Tafvelin, Lars-Olof Welander och Helena Westin

Alliera eller alienera?
- om samverkan mellan museer, arkiv och kulturmiljövård

Samverkan mellan olika vetenskapliga områden är ett erkänt ideal med före
språkare från skilda håll och tider. Filosoferna Platon, Denis Diderot och Her
bert Spencer, vetenskapsmannen Isaac Newton, samhällstänkaren Karl Marx, 
författaren H. G. Wells och sociologen Paul Geddes är bara några exempel på 
anhängare av idén (Wells 1932, Eriksson 1983, Abrahamsson 1989). Den be- 
greppsmässiga inramningen har naturligtvis varierat över tiden och haft olika 
syften. En gemensam nämnare är dock idén om att den högsta vetenskapen kan 
uppnås med ett samordnat vetande för att bearbeta problem vars lösningar inte 
enkelt återfinns inom någon enskild disciplin. Under 1970-talet slog det tvärve
tenskapliga synsättet igenom på allvar som komplement till traditionell ämnes- 
baserad forskning, inte minst inom sociologi, antropologi och miljöforskning; 
något senare med temaforskning. En anledning var den allt mer tilltagande 
specialiseringen inom forskningen, vilken krävde överblick och helhetssyn.
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I dag är det tvärvetenskapliga synsättet vedertaget över vitt skilda forsknings
fält. Även mångvetenskap har lanserats som ett eget begrepp vid sidan av tvär
vetenskap. Skillnaden mellan tvär- och mångvetenskap kan förklaras som att 
tvärvetenskapliga arbeten främst utgår från inomvetenskapliga behov, medan 
mångvetenskap oftare relaterats till en yttre problemställning som kräver del
tagande från flera grenar för att lösas (regeringens proposition zooo). Trots den 
långa traditionen av vetenskaplig samordning vill vi påstå att dessa idéer inte i 
någon större utsträckning slagit igenom på våra museer, arkiv eller inom kultur
miljövården. Det finns både ansatser och lyckade exempel, men det rör sig om 
punktinsatser. Vi sitter mest för oss själva på institutionerna och gör både bra 
och djuplodande undersökningar, men integrerar inte våra metoder, material 
eller frågeställningar. Den här artikeln diskuterar denna problematik närmare, 
särskilt avseende industrisamhällets kulturarv.

Samverkan inom kulturarvssektorn

En av DISK-projektets huvudfrågor har varit att ta reda på hur tvär- och mång- 
vetenskapliga tankemönster och arbetssätt kan användas mer framgångsrikt 
inom kulturarvsarbetet, och specifikt inom dokumentationsverksamheten.

Det är inte första gången liknande frågor ställs, men man kan kanske säga att 
problematiken ställs på sin spets i arbetet med industrisamhällets kulturarv. 
Olika tider präglas av olika frågor. Den professionalisering som yrkesrollerna 
inom kulturarvssektorn genomgått på senare tid har inneburit att institutioner
nas profiler och roller - yrken och funktioner - blivit mer särpräglade än tidi
gare. De senaste årens ökade krav på att kulturarvssektorn ska spela en aktiv roll 
i samhällsdebatten har inneburit att fokus har ändrats beträffande exempelvis 
vilken sorts föremål som anses betydelsebärande, vilken typ av arkivmaterial 
som är värt att spara, vilka samhällsföreteelser som anses intressanta att doku
mentera etc. Studier av alltmer komplexa samhällsförändringar, teknisk utveck
ling, strukturförändringar med globala konsekvenser etc. ställer ökade krav på 
kunskaper inom många olika områden som knappast finns inom samma institu
tion. Breda tvär- och mångvetenskapliga frågeställningar kan dock ha sina risker, 
att resultaten blir ”grunda”.

Men sådana ansatser kan ibland vara befogade när det gäller företeelser som 
hör hemma i det industriella eller postindustriella samhället och som präglas av 
snabba förändringar. Ett exempel är Tekniska museets projekt Symbolladdade 
industriprodukter som fokuserade själva industriprodukten och tillverkningen 
av denna. Projektets förhistoria inkluderade omfattande teoretiska diskussioner i 
olika fora, men arbetet i fält var enklare. Istället för att satsa på en djupunder
sökning av ett företag valde museet att göra ett femtontal korta fältarbeten. När
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projektet efter ett par år var slutfört hade stora förändringar skett inom flera av 
företagen, i några fall med nedläggning eller utlandsflytt som följd. (Sjunnesson 
1999, Aronsson & Tafvelin 1999).1

Ett gemensamt kulturarvssynsätt - finns det?

Under de senaste åren har behovet av ett gemensamt ämne, disciplin, synsätt - 
ibland kallat kulturarvsvetenskap eller museologi - förts fram när det gäller ut
bildningsfrågor. Flera universitet och högskolor ger sådana kurser som komple
ment till ämnesstudier av mer traditionellt slag, men trots detta verkar det ibland 
som om den egna professionens integritet i förhållande till andra delar av kultur- 
arvssektorn snarare har befästs och markerats inom verksamheterna. Ett gemen
samt synsätt verkar i dagens läge långt borta. Inom kulturarvssektorn finns dock 
ofta en strävan mot ett tvärvetenskapligt synsätt, inte minst vad gäller dokumen
tation. I projektbeskrivningar och policydokument sägs man sträva efter tvär
vetenskapliga synsätt. Men hur fungerar det i praktiken?

En analys av industriinventeringar som genomförts inom kulturmiljövården 
under 1970-1990-talen konstaterar att de inledande beskrivningarna av syfte 
och mål för inventeringarna ofta är breda och tvärvetenskapliga. Däremot är det 
uppenbart att man inte lyckats leva upp till dessa. Trots viljan att fånga männis
kors arbete, liv och sociala villkor i industrimiljöerna har inventeringarna redu
cerats till beskrivningar av byggnader och i enstaka fall maskiner (Dahlström 
2000). Det finns knappt några exempel på tvärvetenskapliga projekt i detta av
seende, men vi har hittat ett exempel där en etnolog och en byggnadsantikvarie 
och industrihistoriker undersökt en anläggning samtidigt. Trots detta arbetade 
man inte tillsammans utan publicerade varsin rapport, vilket snarare förstärker 
boskillnaden mellan disciplinerna. Så är fallet med Västernorrlands länsmu
seums dokumentation av Kalmar Hernöverken AB (Ahlberg och Norling 1999, 
Jansson 1999). En samtidsdokumentation av Södra Hammarbyhamnen gjord av 
Stockholms stadsmuseum (Stockholms Stadsmuseum 1999) kombinerar däre
mot en traditionell byggnadsdokumentation med en etnologisk undersökning 
om människor som drivit verksamheter i området, men som tvingas flytta när

i. År 1996 startade Tekniska museet, i samråd med samarbetsorganet Industrihistoriskt 
Forum, en första kartläggning av industrihistoriskt intressant produktion och ”utrot
ningshotade produktionslinjer”. Utifrån kartläggningen initierades en andra etapp i 
projektet som fick namnet Symbolladdade industriprodukter. Projektet inriktades på 
vanliga svenska vardagsvaror - industriprodukter och konsumentvaror som kan sägas 
äga ett symbolvärde. Under 1997-1999 har ett femtontal tillverkningar dokumenterats 
med intervjuer och fotodokumentation. År 1999 hade exempelvis Barnängen flyttats 
till Tyskland och Beech Sticks glasspinnefabrik lagt ner sin tillverkning. Beech Sticks fa
brik har numera dessutom brunnit ner.
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det tidigare industriområdet omvandlas till bostadsområde. Denna undersök
ning är dock utförd av en och samma person.

Vid DISK-projektets workshops har vi funnit att arbetsmetoderna är vitt skil
da och att det inte är så lätt att tänka om och tänka vidare. Samtidigt kan vi kon
statera att det är ett förhållandevis enkelt och fruktbart förfarande när en grupp 
människor med olika kompetenser träffas för att fånga essensen i ett problem
område. Men det tvär- eller mångvetenskapliga angreppssättet är kanske mest 
betydelsefullt i problemformuleringen? Diskussionerna om genomförandet av de 
föreslagna projekten hamnade gärna i traditionella etnologiska metoder - inter
vjuer, deltagande observation, frågelistor etc. - även om de också inbegrep mer 
amatörmedverkan, medborgardialog och liknande än normalt. Lite tillspetsat 
skulle denna tendens att stanna kvar vid inomdisciplinära metoder kunna liknas 
vid en form av ”specialized deafness”, för att låna ett uttryck från 1950-talet 
som myntades av ekonomen och systemteoretikern Kenneth Boulding. Han syf
tade på vådan av en specialisering som leder till att intresset bara omfattar den 
egna disciplinen. I samverkan med andra riskerar man att få sina käpphästar och 
invanda frågeställningar ifrågasatta, vilket kan uppfattas som besvärligt. Resul
tatet blir att man sluter öronen för sådant som skulle kunna innebära att man 
måste tänka nytt och annorlunda (Boulding 1956).

Dokumentation för samtiden eller framtiden?

Vilken är dokumentationens roll i dag? Ska den primärt utgöra ”grundforskning” 
för att någon annan i framtiden ska kunna skaffa sig en bild av Sverige, eller ska 
den primärt leda till kunskaper som är viktiga i dagens samhälle? Historiebruk ses 
ofta som ett arbete för framtiden - det finns ett behov av att manifestera sig själv 
och sin verksamhet i ett tidsperspektiv och i en kronologi. Det kan också vara ett 
sätt att kommunicera med framtiden. Invånarna i Forshems socken i Väster
götland är i färd med att dokumentera sig själva i text och bild. Avsikten är att 
låsa in materialet i ett skrin i kyrkan och inte låta någon öppna det förrän om 100 
år. En smått komisk parallell är en liknande rit utförd av den missförstådde filo
sofen Paul Gustaf Andrejos Lidback i Östra Ämtevik, Värmland för 100 år sedan. 
Han låste in sin ”världsbild” i en kista som skulle öppnas 100 år senare. Kistan 
öppnades förra året, men ingen förstod någonting av det han hade skrivit.

Samtidsinriktningen skulle kunna innebära att syftet med dokumentationer 
primärt är att lyfta fram företeelser som gör att vi kan sätta in oss själva eller an
dra i ett större sammanhang. En sådan förståelse av hur samhället fungerar i dag 
ger oss möjlighet att handla och få perspektiv på oss själva och våra livsrum. Do
kumentationen av industrisamhället handlar ju inte bara om att beskriva indus
triell produktion. Av de arbeten som hittills gjorts inom institutionerna kan tre
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typer utskiljas: undersökningar inriktade på människan i arbete, undersökningar 
om produktionsprocesser och teknik och undersökningar inriktade på den fysis
ka miljön. Den typ av diskussioner om metoder och innehåll som förs inom Sam- 
dok, nätverket för de kulturhistoriska museernas samtidsinriktade undersök
ningar, är betydelsefull. Enligt Samdokprojektet Samtiden som kulturarv - som 
analyserat de svenska museernas samtidsdokumentation under perioden 
1975-2000 med avseende på ämnesval, frågeställningar, metoder, verksamhets
former och resultat - är huvuddelen av industriundersökningarna inriktade på 
människan i arbete. Undersökningar och inventeringar inom kulturmiljövården 
har endast inriktats på byggnader och lämnat människor och teknik därhän.

Nordiska museets översikt om museernas undersökningar av industrisam
hällets kulturarv (Houltz 1998) formulerar liknande slutsatser som i Dahl
ströms undersökning om kulturmiljövården. Endast ett fåtal museer och aktö
rer i Sverige ägnar sig åt industridokumentation där såväl tekniken, människan 
som produktionsprocessen undersöks, och det finns några studier som eftersträ
var ett integrerat synsätt. Några enstaka museer har tjänster som är speciellt in
riktade på detta område. Situationen är något bättre när det gäller forskning 
och akademiska avhandlingar. I arkivinstitutionerna finns naturligtvis material 
som breddar perspektivet på människa-teknik-miljö och som hittills inte utnytt
jats i museernas verksamhet eller inom kulturmiljövården i nämnvärd utsträck
ning. DISK-proj ektet har fört en diskussion kring hur arkivmaterial kan använ
das i ökad utsträckning.

En annan diskussion har rört frågan om hur man kan samverka i invente
ringsprojekt och urvalsfrågor. Den självklara slutsatsen är att det finns stora möj
ligheter, men att det förutsätter ett mera långsiktigt samarbete och ett regelbun
det informellt erfarenhetsutbyte mellan sektorerna.

Dokumentation - ett strategiskt konkurrensmedel

Vi ser också att det finns ett stort behov av nya dokumentationsstrategier. 
I många fall genomförs dokumentationerna som enskilda projekt som utgår 
från ett intresse för ett visst företag eller en viss fråga, i samband med en sär
skild utställning, eller som en brandkårsutryckning vid ett nedläggningshot. Är 
det värdefullt att arbeta så? Behöver vi inte tänka mer långsiktigt och strate
giskt? Bör vi inte gång på gång ställa oss frågan varför vi gör på ett eller annat 
sätt och vilka konsekvenserna blir av vårt handlande? Tekniska museet har ett 
mycket gediget program för insamling och dokumentation från 1984 (Rosan
der & Pipping) Intentionerna var goda, men planerna alltför storslagna och 
museet har långt ifrån de resurser som förutsätts för att genomföra program
met. Trots dessa närmast visionära tankar har programmet använts av flera
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museer. Den ansats till långsiktig dokumentationsstrategi som programmet 
utgjorde behöver i dag förnyas, vilket också museet arbetar för.

Bra och strategiska dokumentationsprogram kan användas som konkurrens
medel inom kulturarvssektorn, både för att finansiera och utföra kvalitativa 
undersökningar och för att föra ut resultaten! Norrbottens museum har nyligen 
utarbetat ett program för industriarvet i Norrbotten (zooo) där det finns en ut
talad ambition att tänka långsiktigt och att dokumentera teknik, människa och 
fysisk miljö i integrerade projekt. Ett antal konkreta projektplaner finns också 
listade, vilket är lovvärt. Flera andra, exempelvis Nordiska museet och läns
styrelsen i Stockholms län, arbetar med nya program.

När det gäller kulturmiljövården är dokumentationsverksamheten i högre 
grad än på museerna knuten till uppdrag med anknytning till fysisk planering 
och bevarandefrågor. Det gäller särskilt den byggnadsantikvariska verksam
heten, medan den arkeologiska har helt andra förutsättningar, bland annat efter
som exploatörerna tvingas finansiera dokumentationen. Bebyggelseinventeringar 
är därför ofta kopplade till specifika frågeställningar som uppdragsgivaren vill få 
belysta. Den omfattande byggnadsinventeringsverksamhet som genomförts 
inom kulturmiljövården sedan sent 1960-tal har oftast utgått från frågor om 
vilka hus som kan tillmätas kulturhistoriskt värde. Inventeringarnas beskriv
ningar av fysiska egenskaper kan dock i mycket begränsad omfattning användas 
för att ge fördjupad kunskap om sådant som bebyggelsemönster och livsformer. 
När industrianläggningarna uppmärksammades som kulturarv ställdes frågor 
om industrins historia och dess fysiska miljöer som kulturmiljövården - i varje 
fall då - inte hade någon större beredskap och kompetens att hantera. Det gällde 
sådant som teknik, produktionsprocesser, arbetsorganisation, industriell orga
nisation och ekonomi. Resultatet blev att fabriker dokumenterades på samma 
sätt som andra byggnader. Men berättelserna kring det industrihistoriska arvet 
rymmer så mycket mer än byggnadshistoria och bevarandet av industriella 
produktionsmiljöer kan inte reduceras till att bevara fabriksfasader - då blir inte 
den framtida berättelsen om industrisamhällets historia särskilt fyllig. För att 
fånga de betydelsebärande dimensionerna i de industriella produktionsmiljöerna 
borde studierna i mycket högre utsträckning än i dag fokusera på relationen och 
sambanden mellan människa, teknik och miljö.

Inom arkivsektorn tar Riksarkivet och landsarkiven emot centrala, respek
tive regionala och lokala statliga arkiv. Varje kommun och landsting svarar för 
sina arkiv, och hanteringen av de offentliga arkiven (statliga och kommunala) 
regleras genom arkivlagen och offentlighetslagstiftningen. Leveranser till arkiv
institutioner sker i särskild ordning och gallring i dessa arkiv sker efter särskilda 
beslut. För enskilda arkiv (person-, släkt-, gårds-, förenings- och företagsarkiv)
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saknas dock ett regelverk som talar om vad som ska bevaras för framtiden. 
Regionala och lokala folkrörelsearkiv tar emot föreningarnas arkiv runt om i 
landet. Ett liknande nät av regionala näringslivsarkiv är under uppbyggnad. 
Riksarkivet, Arbetarrörelsens arkiv och Tjänstemannarörelsens arkiv med flera 
tar emot enskilda arkiv av så kallat riksintresse. Dessa institutioner har en acces
sionsstrategi som riktas mot särskilda målgrupper.

Inom arkivsektorn arbetar man för att tillgängliggöra arkiven genom förteck
ningar, källpublikationer, beståndsöversikter, databaser och CD-skivor. Särskilt 
viktig är den Nationella arkivdatabasen (NAD) som nu är utlagd på Internet. 
Arbetet har under senare år koncentrerats på att skapa enklare sökvägar till infor
mationen genom digitalisering. Trots dessa insatser finns mycket kvar att göra när 
det gäller tillgängligheten. Någon motsvarighet till museernas omfattande publice
ringsverksamhet finns inte. Arkiven har däremot i ökad omfattning tillägnat sig 
metoder som används av museer. Många arkivinstitutioner har använt sig av inter
vjuer för att komplettera eller ersätta arkivmaterial, exempelvis i projekt kring 
invandrararkiv. Med stöd av Delegationen för industrisamhällets kulturarv driver 
Riksarkivet under Z00Z-Z003 fem projekt med inriktning på industrisamhället. 
De berör glasbruksarkiv i Småland, små och medelstora företag i Stockholmsregio
nen, mindre företagsarkiv i Södermanland, småföretagsamheten i Gnosjö samt 
arkiv med anknytning till Ådalshändelserna 1931. Flera av dessa projekt inklude
rar en bred samverkan med andra aktörer inom kulturarvssektorn, vilket ligger i 
linje med DISK-projektets inriktning på metodutveckling genom samverkan.

Att överbrygga klyftor

Att välja fält när det gäller industrisamhällets kulturarv innebär också en ny ut
maning. De tekniska systemen blir allt mer abstrakta, komplexa och otydliga, 
vilket exemplifieras i Barsebäcks kärnkraftverk som var temat för en av DISK- 
projektets workshops. I detta sammanhang är det viktigt att kunna ta del av an
dra kompetenser än våra egna och upprätta ett samarbete mellan olika kun
skapsområden. Man kan exempelvis tänka sig att ”adoptera forskare” i institu
tionernas verksamhet, eller göra gemensamma expeditioner enligt gammal be
prövad modell som exempelvis Linnés resor. Ett annat exempel är det pågående 
svenska programmet för kulturvetenskaplig polarforskning på Svalbard, där 
bland annat Enheten för industriminnesforskning på KTH är aktiv. En framkom
lig väg är kanske också att i större utsträckning än i dag samla tvär- och mång- 
vetenskapliga referensgrupper, styrgrupper och arbetsgrupper kring olika projekt.

Vid DISK:s workshop i Örnsköldsvik föreslogs att redan vid projektplane
ringen engagera en tvärvetenskaplig referensgrupp som gemensamt formulerar 
projektets frågeställningar. Det kan vara ett sätt att få mer gedigna frågeställ
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ningar genom att fack- och sakkunskaper från andra områden stimulerar till 
bättre och mer intressanta undersökningar. Nya kompetenser kan användas som 
strategiska resurser även inom kul turarvs verksamhet!

Vi tror att samverkan kan berika dokumentationsverksamheten och påverka 
den i en rationell riktning. Vi kan höja kvaliteten med nya frågeställningar som 
ger andra resultat och material som kan brukas i dag - och kanske i framtiden - 
i kulturarvssektorns dialog med samhället. Museer, arkiv, kulturmiljövård och 
även forskare och ideella - alla behöver vi varandra!
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"För en genomgripande diskussion om mål och medel i kulturarvsarbetet behöver vi stanna kvar vid 
de grundläggande frågorna lite längre, och inte omedelbart göra det som är invant eller möjligt." 
Vargön med Wargöns AB. Bilden troligen från 1960-talets slut.
Foto: Pål-Nils Nilsson, Riksantikvarieämbetet.

Peter Aronsson

En fråga om saklighet?
Tekniska system berättar om framsteg och hot

Vilka aspekter behöver vi bearbeta när ett kulturarv i allmänhet och ett tekniskt 
system i synnerhet är aktuellt att dokumentera och bevara? Artikeln söker skissa 
en arbetsgång som bidrar till reflektion över vilka typer av överväganden som vi 
behöver göra, mer än att ge bestämda svar på vad som bör utföras. Avslutnings
vis betonar artikeln att varje del i kulturarvet kan fogas in i en eller flera berättel
ser. Där får arvet en mer övergripande betydelse för hur vi ser på vår egen plats i 
den historiska förändringen. Den delen av kulturarvsprocessen bör ses som en 
avgörande men svårfångad del i skapandet av kulturarv.
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Industrikulturarvet träder fram

Det dröjer innan industriminnen tar plats som ett kulturarvsrelevant område. På 
ett sätt är det inte anmärkningsvärt eftersom kulturarvet oftast utformas under 
upplevda hot av glömska eller förintelse. Men det finns dessutom en tvivelaktig 
ära i att bli kulturarv eftersom det är de döda som lämnar arvet efter sig. För in
dustrin tillkommer några säregenheter i förhållande till såväl bonde- som högre- 
ståndskulturen, som sedan tidigare är element i kulturminnesvården. Industrins 
sena inträde på ”kulturarvsarenan” har att göra med uppfattningar om vad som 
kan vara kulturarv. Industriminnen sågs länge som motsatsen till de bägge leden 
i ordet - de var varken kultur eller arv:

• industri är motsatsen till kultur

• industri är sinnebilden för det moderna och det föränderliga per se

• kvarlevorna minner bara om ”armod, förnedring och elände”

Till detta kommer de praktiska frågorna kring en verksamhet som tar så mycket 
plats och har så många uttrycksformer: ett svårpaketerat arvegods (Alzén 1996).

En vanlig förklaring till uppkomsten av ett historiskt bevarandeintresse är de 
så kallade kristeorierna. Det historiska intresset är ett sätt att hantera en hastig 
förändring. Genom att kasta ankare i det förflutna och bearbeta det på ett nytt 
sätt kan vi hitta nya former för samtids- och framtidsförståelse (Aronsson 
2.000). Denna förklaring har också förts fram för industriarvet och får stöd av 
industriarvets etableringskronologi. Visserligen finns det industrimuseer redan 
tidigare, men det stora och breda intresset för industriarvets bevarande kommer 
efter 1970-talets strukturomvandling (Burell zooi).

Ofta hävdas att kulturarvspolitiken växte fram som en opposition mot indus
trisamhället och därför inte kunde ta till vara industrisamhället som ett arv att 
slå vakt om. Det är nog riktigt som ett huvuddrag i den institutionalisering som 
såg dagens ljus från och med slutet av artonhundratalet. Några preciseringar kan 
dock göras. Två avgörande tankeformer kring kulturarvets institutionalisering 
utvecklades redan från 1600-talet: antikvitetskollegiets dokumentation över 
forna monument respektive det exotiska kuriosakabinettet. Den första tanke
formen pekar på det nationella sammanhangets betydelse, Sveriges ära och be
tydelsen av ett gloriöst förflutet. Den andra exemplifierar det kontrastiva använ
dandet av, i detta fall, andra folks kulturarv för att framhäva den egna identi
tetens särart som något stort och särskilt.

Bägge dessa åldriga historiebruk är fortfarande aktuella. De används till 
exempel ibland när det industriella kulturarvet formuleras som en kontrast till 
och förnyare av den äldre kulturarvstraditionens tyngdpunkt på landsbygd,
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estetiska värden, originalitet, unicitet, hög ålder, händelsehistorisk anknytning 
och händelsehistoriskt ursprung (Alzén 1996, Janson 1974).

En första industriell bevarandevåg kom redan med det sena artonhundra
talets bruksdöd, i samband med det nationella och regionalkulturella upp
vaknandet. Bevarandet kunde ha sina rötter i en vilja att övervintra en konjunk
tur som ännu inte framstod som en strukturomvandling. Även kulturhistoriska 
motiv förekom, där lokala företagseliter ofta företrädde lokalpatriotiska skäl 
som kompletterade bevarandemotiven. På 1920-talet tillkom i Sverige och övriga 
västvärlden tekniska museer som aktörer i urvalet och skyddandet av miljöer 
som uppfattades som stolta teknikhistoriska monument över landets industriella 
framgångar. Dessa var fortfarande i hög grad fokuserade på järnhanteringens 
miljöer och tekniker (Nisser 2001, Alzén 1996).

Det radikaliserade kulturklimatet på 1970-talet födde flera internationella 
rörelser som rörde industrisamhällets sociala historia, bevarad och skriven inte 
bara för utan av dess egna människor. I England etablerades History Workshop 
och Industrial Archeology, i Tyskland Alltagsgeschichte och i Sverige gräv-där- 
du-står-rörelsen. Betoningen av det bevarandevärda skiftar mellan ting, miljöer, 
minnen och berättelser. Många arbetslivsmuseer ser i dag sig själva som sprung
na ur hembygdsrörelser, enskilda företag eller initierade av en kärna av eldsjälar. 
Bara åtta procent uppger i en enkätundersökning sitt direkta ursprung i gräv- 
rörelsen (Burell 2001, s. 10).

Industrisamhället har en mångtydig plats i dagens kollektiva minnen. Det 
kan bidra till en civilisationskritisk hållning med smuts, misär och fulhet som ka
raktärsdrag eller till gruppers och individers livsformsrelaterade nostalgiska om
sorg. Industriarvet finner även ett värde i ett högteknologiskt sammanhang som 
en vidare, mer estetiskt grundad postmodern nyromantik med järn och rost som 
tilltalande segergester (Samuel 1994). Miljön och bevarandestrategierna kring 
Motala ström i Norrköping illustrerar denna omvandling väl. Industriarvet tar 
plats inte bara i museerna utan i en levande omtolkning av ”nästa segrare”. Det 
kan ses som en klar parallell till förra sekelskiftets hantering av bondesamhället.

Det står klart att industrisamhället numera befinner sig i centrum för flera 
kulturarvsprocesser där de centrala institutionerna är med och formulerar mål 
och strategier (Berättelser om vårt samhälles historia - svenska industriminnen 
2002).

Kulturarvsarbetets dimensioner

Etablerandet av ett kulturarv kan studeras i flera dimensioner. Dels finns en poli
tisk process som handlar om ett auktoritativt utpekande av ett kulturarv. Denna 
process kan antas ha tentakler ute både i den allmänna kulturdebatten och tids
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andan. Den är även påverkbar från kulturarvsprofessionerna själva. I centrum 
för deras interaktion ligger utformningen av ett regelverk som styr en del av 
denna hantering (Alzén 1996).

Men både i omgivningen till denna formaliserade process och fristående från 
den kan man tänka sig uppfattningar och praxis som etablerar kulturarv utan 
erkännande från mer offentligt håll, men som av de närmast berörda ändå upp
fattas som sådant. Relationen till det etablerade kulturarvet kan variera mellan 
en oppositionell, över en autonom och irrelevant hållning till en som vill upp
märksammas och erkännas officiellt. Ett intressant exempel är argumenten kring 
och den fortgående etableringen av Bilskroten i Ryd. Numera är den ett kommu
nalt kulturarv utan statligt skydd - och utan hotande sanering enligt miljö- 
balken. Privata initiativ, olika åsikter hos länsantikvarie och landsantikvarie om 
regelverkets möjligheter och till sist en först motvillig men, i takt med besök
siffrorna, allt mer välvillig kommun har institutionaliserat ett kulturarv på grän
sen mellan samhällskritik å enda sidan och bilsamhällesnostalgi, utveckling av 
den lokala självkänslan och besökspotentialen å andra sidan (Samuelsson zooz).

Som jag ser det kan svaren på frågor om hur kulturarvet utformas ges utifrån 
tre olika grundläggande perspektiv:

• Pragmatiskt: vad folk (eller politiker och professioner) betraktar som sitt 
kulturarv, vad som ger mening och vad de vill vårda. K-märkt på TV går 
tillväga på detta sätt, liksom lokala initiativ ute i bygderna där ängar 
hävdas och minnesplatser etableras. Naturligtvis har även institutionerna 
sin praxis, mer eller mindre i samklang med styrdokument.1

• Vetenskapligt: vad är och har varit betydelsefullt för vilka vi är? En kon
sekvent hållning skulle göra kulturarvet mindre entydigt ”trevligt”. Ska 
steriliseringsklinikerna och BT-kemis epokgörande miljöskandal bevaras 
av kulturarvsskäl?

• Normativt: vad i kulturarvet bör betonas för att skapa en önskvärd 
framtid? Om kulturarvet har en fostrande funktion så uttrycker den inte 
bara vad som varit betydelsefullt, utan snarare vad som kan fungera 
riktningsgivande för framtiden. Mixen av kärlek, stolthet och kritik (för 
att använda Friedrich Nietzsche) avgörs då mer av en önskvärd framtid 
än av vad som faktiskt hänt.

i. Mats Burström håller på med ett sådant arbete på Riksantikvarieämbetet. En mindre 
studie är utförd som förberedelse för beslut om att inrätta kulturreservat i Kronobergs 
län. Nordmark, Håkan & Aronsson, Peter opubl manus zooi: Människors uppfatt
ning av det bevarandevärda. Utgångspunkterna för projektet Agenda Kulturarv är ut
formade enligt samma linje.
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Förmodligen behöver vi tänka i alla dessa dimensioner både för ett vetenskapligt 
och praktiskt arbete. Syftena kan dock skilja sig åt betydligt och avgöra inrikt
ningen på reflektionen och verksamheten. Jag kommer att diskutera metod
frågorna ur just en metodologisk synvinkel - inte en teknisk. Det betyder att jag 
vill se vilka överväganden vi behöver göra för att kunna välja metoder. Då måste 
frågan eller problemet utvecklas på djupet. Vad vill vi uppnå och varför? 
Metoden blir relevant och effektiv först i relation till detta. Först därefter 
kommer frågan om tekniker och genomförande. Ett arbetsschema för metod
arbetet kan se ut så här:

a. Identifiera uppdraget eller uppdragen

b. Formulera preliminära svar på kulturarvets grundfrågor

c. Placera sakområdet (till exempel kärnkraften) i förhållande till detta.
Vad är dess potential?

d. Observera oförenligheter, spänningar och tänkbara samverkande faktorer

e. Inventera den tillgängliga metodrepertoaren

f. Ta hänsyn till begränsningar i kunskap, resurser, juridik, etc.

g. Optimera arbetsinsatsen

Redan den första uppgiften kan och bör göras krävande. Den innebär att reflek
tera över själva frågan. Det enkla svaret för en politiskt styrd institution är att 
hänvisa till lagen och för en marknadsaktör till vinstmaximeringen. Ingendera 
uttömmer med det sitt ”uppdrag”. Institutioner har en historia och marknaden 
en kulturell inbäddning. De har bägge professioner och individer med identitets- 
uppfattningar samt bilder av hot och möjligheter som man varken kan eller bör 
bortse från.

Men arbetet med frågan är ofta försummat. Brådskan att komma till lösning
en, eller till och med önskan om att legitimera de svar som redan finns till hands, 
är kanske de största hindren mot att förstå förändringens dynamik och möjlig
heter. På politisk nivå har J March fäst uppmärksamhet på att svaren ofta kom
mer före frågan i beslutsprocesser. Istället är frågan om ”timing” i relation till ex
terna processer mer avgörande för vad som beslutas än en inre rationell logik 
(March 1995). Den så kallade soptunneteorin påstår att vi letar bland gamla lös
ningar som första åtgärd när nya problem pockar på en lösning (jfr Thelander 
1982). Vi bör inte begränsa oss till detta letande i skräphögen, eller ens i arkivet.

Bakom att identifiera kulturarven ligger en komplex process där något får 
namn och betydelser, och fogas in i ett fält som uppfattas som bevarandevärt ur 
någon eller några aspekter. Detta liknar den så kallade musealiseringen men är 
en vidare process (Bennett 1995, Bohman & Palmqvist 1997). Motiven till be
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varandevärdet kan variera. Detsamma gäller strategierna för vad som ska be
varas samt utifrån vilka principer.

Kulturarvets grundfrågor

Jag kommer nu att bearbeta ovanstående metodologi genom att behandla 
kulturarvsarbetets grundfrågor. De två första av nedanstående antaganden om 
kulturarvsarbete rör den metodologiska grundfrågan, det vill säga a-b i arbets
schemat ovan, medan de följande gäller för resten av arbetsschemat, det vill säga 
frågorna c-f. Uppställningen gör inte på något sätt anspråk på att vara ut
tömmande, vilka aspekter som är väsentliga kan bara bedömas utifrån den kon
kreta situationen då vi vet vilka resurser och metoder som faktiskt kan mobiliseras.

Kulturarvets grundfrågor är enkla att ställa men svåra att besvara. Frågorna 
gäller för alla leden i kedjan samla, dokumentera, bevara, vårda, visa - en pro
cess som jag väljer att oftast förkorta enbart med ordet ”bevara”, i linje med 
branschens eget språkbruk:

Vad är historiskt värdefullt? Exempel på ytterligare frågor som kan utveck
las är: Ligger värdet i att det är enastående unikt eller typiskt? Hur väger 
man estetiska värden mot en värdering av det betydelsefulla i ett samhälls
perspektiv? Är ett väldefinierat litet isolerat ting av större värde genom sin 
tydlighet, eller är stora sammanhang och miljöer att föredra? Hur viktigt 
är det med historisk autenticitet hos objekt i förhållande till kunskap om 
sociala och kulturella sammanhang?

Varför ska det bevaras som kulturarv? Under denna rubrik övervägs 
meningen med bruket av kulturarvet: Har estetiska upplevelser ett egen
värde? Är det framför allt sådant som är hotat eller av annan anledning 
riskerar att försvinna som ska bevaras, eller är det värdet för lärande - det 
vill säga det didaktiska perspektivet - som är avgörande för ett beslut om 
bevarande? Är den viktigaste aspekten att människor brukar kulturarvet i 
syfte att känna igen sig och förstärka sin identitet, eller ska kulturarvet 
oroa och föda ett kritiskt förhållningssätt till den egna kulturen? Går det 
att hänvisa till en praktisk nytta som har med ekonomi eller bevarande av 
biologisk eller kulturell mångfald att göra?

På vilket sätt ska det skef Hur ska tyngdpunkten ligga när det gäller 
kulturarvsarbetets olika delar? Är det ett väl utvecklat skydd, en omsorgs
full vård, ett omfattande dokumentationsarbete, en tyngdpunkt på gestalt
ningen, förmedlingen eller medborgarnas bruk av platser, ting och minne 
som bäst uppfyller de mål som utformats?
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Vera riktar sig arbetet till? Är målgruppen bara en allmän framtids ofödda 
generationer, eller är det speciella grupper av beslutsfattare, kulturutövare 
eller underprivilegierade som arbetet riktar sig till? Uppfattas målgruppen i 
huvudsak som medborgare, konsumenter eller både och? Är det barn, 
vuxna eller gamla, de som redan bor i bygden, inflyttade eller tillfälliga 
besökare som ska få ut mest av satsningen?

Vera ansvarar för och utför arbetet? Sedan länge har det allmänna (staten, 
kommunen och landstinget) tagit stort ansvar för kulturarvssektorn. 
Numera har vi också börjat uppmärksamma att även föreningar, privat
personer och företag utför fördolda men stora bevarandeinsatser. Det är 
inte självklart hur dessa aktörer förhåller sig till varandra - om de 
kompletterar eller konkurrerar med varandra eller om de samverkar?

Olika bevarandestrategier
Under 1990-talet har mycket av diskussionen kretsat kring just kulturarvs- 
begreppets faktiska, tänkbara och önskvärda innehåll (Alzén & Hedrén 1998, 
Alzén & Hillström 1999, Anshelm 1993, Tagesson 2001).

Historiskt har de tänkbara möjligheterna kombinerats på ett antal sätt. En 
traditionell objektsorienterad bevarandestrategi utgår från en idé om tingens 
värde som autentiska kvarlevor. Det ger andra konsekvenser än en strategi som 
lägger tyngdpunkten på dokumentation av en process eller en social relation. 
Där blir ett ting ett tecken på ett immateriellt förhållande. Detta kanske kan ses 
som huvudspänningsfältet inom den museala praktiken. Här rör sig argumenta
tion och praktik: autentiska ting eller kulturella processer som kärnan för strate
gierna. Emellanåt kan de mötas och använda samma artefakt, men det finns an
ledning att på ett teoretiskt plan betona skillnaderna.

Förändringen mot kulturella processer syns i såväl praktik som i de föränd
rade definitionerna av arbetslivsmuseerna (Burell 2,001):

Med arbetslivsmuseum avses sådan verksamhet som har till syfte att ge
nom musealt bevarande och genom prov på yrkets utövande tillvarata för
svinnande yrkeskunskaper i en autentisk arbetsmiljö (SFS 1984:460, upp
hävd 2001-01-01)

Med arbetslivsmuseum avses sådan verksamhet som har till syfte att beva
ra och gestalta en arbetsplats kulturhistoriska värden, såväl fysiska som 
immateriella, inom privat eller offentlig sektor och som är eller avses att bli 
tillgänglig för allmänheten. (SFS 2000:1078)
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Den objektsorienterade synen ligger närmast ett traditionellt vetenskapligt beva
randeintresse, det vill säga att syftet är att skapa en reservoar med fakta för forsk
ningen. I takt med att vetenskapen blivit alltmer medveten om urvalsproblematiken 
förskjuts reservoartanken mot en tematisk uppfattning som är problemorienterad - 
ett sätt att förstå och belysa en process. Det blir snarare en strategi för att till exem
pel fånga industrialisering eller avindustrialisering än en specifik industriell teknik.

En parallell förändring är den som går från en realistisk verklighetsuppfatt
ning till en konstruktivistisk. Med andra ord: förändringen går från uppfattning
en att det är egenskaper i verkligheten själv som avgör vad som är bevarande- 
värt, över åsikten att urvalsproblematiken är professionens ansvar, till att se hela 
processen som styrd av aktörens aktiviteter att samla och berätta. Utvecklingen 
är inte entydig i dag och alla uppfattningarna finns representerade i samtiden.

Det går att skissartat sammanfatta de senaste decenniernas utveckling med 
att frågorna blivit alltmer mångfacetterade och besvärliga att besvara. Det bety
der också att de har öppnat för debatt. På väg mot denna öppenhet har frågorna 
breddats och förändrats på ett likartat sätt som kulturvetenskaperna i den sen
moderna epoken. Betoningen av det värdefulla rör sig från en tyngdpunkt på det 
unika till det representativa och vardagliga. En estetisk värdering av delar av 
kulturarvet ifrågasätts och det betydelsefulla blir inte i första hand det geniala 
kulturella bidraget till den västerländska eller nationella traditionen, utan även 
det som har påverkat många människor och samhällsutvecklingen i stort. Den 
allt större betoningen på helheter av samhällelig art, snarare än enskilda presta
tioner och händelser, medför en förskjutning från mitten av 1980-talet där allt 
större delar av verkligheten uppfattas som kulturellt snarare än socialt konstrue
rade. Illustrativt för detta är intresset för hur identiteter, kön, klass och etnicitet i 
allt mindre grad framställs som naturligt givna och i allt högre grad som kultu
rellt konstruerade - om än trögrörliga.

Motiveringen till bevarandet har hämtat mindre inspiration från kulturveten
skaperna, och mer från politiken och den bredare kulturdebatten. Från 1970- 
talets kulturpolitiska motivering med en demokratisk förmedlingsvision rör sig 
tyngdpunkten över till utbildningspolitikens införlivande av kulturarvet som en 
resurs och potential. Vi söker oss bort från en förmedlingsinriktad undervisning 
om kulturarvet och mot en normerande undervisning. Samtidigt söker vi en väg i 
en pluralistisk och mångkulturellt bejakande politisk inriktning där dialogen är 
ett nyckelbegrepp - i vart fall retoriskt. Tesen om nödvändigheten att känna sig 
själv (och andra) för att kunna utveckla en kommunikativ tolerans blev en teore
tisk lösning av konflikten mellan att normera enhet och bejaka mångfald. Detta 
syns i kulturpolitikens målsättningar som från 1988 bland annat uppmuntrar till 
lokala identitetsbyggen. Tio år senare poängterar målen istället respekten för
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mångfalden av identitetsbyggen nationellt och internationellt. Bägge målsätt
ningarna förhåller sig outtalat, men i akt och mening, för att inte skriva in sig i 
den traditionella nationalistiska diskursen. Åtminstone i kulturpolitiken anförs 
ofta kunskaps-, identitets- och demokratimotiveringar på ett allmänt plan. De 
konflikter som finns eller kan finnas mellan motiven uppmärksammas sällan på 
den politiska nivån (Beckman 1998, Tagesson 2001).

Samlat kan vi kalla dessa kulturarvsstrategier för en samhällsorienterande 
bevarandestrategi, inom vilken det finns flera olika dimensioner gömda. Tydliga 
dimensioner är den integrativa med rötter tillbaks i den nationella kontexten, 
den liberalt medborgarorienterade som avser att ge kunskap och redskap för den 
enskildes orientering, och en radikal variant som kan kallas kritisk och som visar 
på miss- och maktförhållanden i avsikt att förändra samhället.

Även näringsdepartementet aktualiserar kulturella frågor. Design, varu
märken, upplevelser och ”event marketing” är nyckelord från näringslivet som 
finner vägen in i en kulturorienterad näringslivspolitik, både på nationell och 
kommunal nivå. Nyckelorden får även stöd hos en reorienterad KK-stiftelse som 
funnit IT-strategin väl våghalsig och i uppförslut.

Ytterligare en förskjutning är närmandet mellan kulturvård och miljövård, 
skönjbart exempelvis i kulturmiljöpedagogisk verksamhet och i nya institut som 
Kulturreservat - inskrivna i miljöbalken (Larsson & Aronsson 2001).

Bägge frågorna om värden och syften kan uppfattas som grundfrågorna i 
ovanstående schema. Beroende på svaren faller mer eller mindre entydiga rikt- 
ningsgivare ut för hur de följande frågorna av mer operativ natur kan besvaras. 
Det blir uppenbart att förskjutningen från enstaka föremål till större samman
hang som spränger ramarna för en traditionell föremålssamling ställer andra krav 
på dokumentation, gestaltning och förmedling. Detsamma följer av försöken att 
gestalta och bevara förändringsprocesser snarare än frusna ögonblick. Mål
gruppen är fortsatt vid, men de omdiskuterade balanspunkterna mellan politiskt 
medborgerligt uppfattade uppdrag och den under 1990-talet allt starkare mark
nadsorienteringen ger olika normer för vad som är eftersträvansvärt. För museer 
är det antalet betalande besökare som är framgångsmåttet. Alternativa svar är att 
det är bidraget till ökad individuell tillfredsställelse eller förmågan att påskynda 
en god samhällsutveckling genom att dana medborgare som ska ge riktning åt 
vem som bjuds in till besök och hur (Aronsson 8c Larsson 2002, Burell 2001).

Tolkningsföreträde
Vem berättar för vem? Är det nationen, företaget, kommunen eller mänskligheten 
som berättar för desamma eller är relationen asymmetrisk? Är det företaget som
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vill berätta en bestämd historia för beslutsfattare, de egna anställda eller det 
omgivande lokalsamhället? Är det politiska motståndare som vill mobilisera av
ståndstagande mot den förda politiken? För offentligt finansierade museer kan 
det vara svårt att göra tydliga val och kontroversiella satsningar. Nackdelen 
med det är att kommunikationen kan bli otydlig eftersom den syftar så brett 
och oprecist.

Om den kritiska potentialen får spela en överordnad roll ifrågasätts en av de 
vedertagna betydelserna i kulturarvet, nämligen att arvet har en positiv kredit
sida. Under senare år har dock även begrepp som ”det svåra kulturarvet” etable
rats. Under konferensen ”Museum 2000” i Stockholm var en uppenbar trend en 
vilja att oroa och röra vid det konfliktfyllda - en museiretorik på frammarsch i 
sökandet efter en förnyad samhällsroll och relevans (Aronsson 2001, Siiven 
2000).

Infrastrukturen ligger till det yttre relativt fast, med en spänningsfylld arbets
fördelning mellan Riksantikvarieämbetet, Statens kulturråd, centralmuseer, läns
styrelser och länsmuseer. Men utanför den reglerade sfären utvecklar en rad 
aktörer allt från arbetslivsmuseer till fornbyar och ”event marketing” i medeltida 
miljö. Ska de hållas utanför som charlataner eller integreras på klassiskt svenskt 
manér? Kanske ska de till och med tillmätas ett självständigt värde och en egen 
betydelse i en utvidgad uppfattning av branschen?

Dagens utmaningar är dels närvaron av flera historiska skikt i kulturarvs
diskussionen, dels en ny osäkerhet kring den moderna utvecklingens relevans 
som den skissats ovan. Är inte kraven på helhet och stora projekt i sig en ansats 
som hör till det nationella industrisamhället på ett sätt som är hopplöst förlegat 
när världen och vi själva har rört oss vidare till en globaliserad och postindustri
ell tid? Om industrisamhället ska fångas och beredas en produktiv kraft i det 
kollektiva minnet, bör det då inte ske från en position utanför det moderna 
tänkande som har producerat samhället? Vad skulle i så fall en postmodern 
bevarandepraxis innebära?

Betoningar på det fragmentariska, på den frånvarande åtskillnaden mel
lan original och kopia, på ett lekfullt förhållningssätt till kunskapen och den 
frånvarande förstarangsställningen för de vetenskapliga sanningsanspråken 
utgör som sammanhållet teoretiskt alternativ knappast en allvarlig utmana
re, till det är alternativet alltför motsägelsefullt formulerat. Men det är inte 
svårt att känna igen tendenserna och källan till de osäkra färdriktningarna 
bakom förändringar i praktiken och vidgningen av fältet. Har månne den 
postmoderna kulturarvspraktiken i all tysthet redan etablerats? (jfr Arons
son 1997).
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Berättelser om industriarvet

Vilka berättelser präglar industriarvet? Och tvärtom: hur fogas industriarvet in i 
större och mindre berättelser om samhället och oss själva?2 Det tycks som om en 
paradox ligger nära till hands: många av dem som bygger upp de mer än tusen 
arbetslivsmuseerna drivs av en platskärlek som gör etableringsfasen och guldål
dern till de intressanta perioderna i en framstegshistoria. Samtidigt har kulturve- 
tare och samhällsdebattörer gärna skrivit in rörelsen i en samhällskritisk gräv- 
där-du-står-rörelse, namngiven efter Sillens och Lindqvists böcker i slutet av 
1970-talet - och då kan verksamheten kritiseras för att inte realisera den sam
hällskritiska potentialen (Lindqvist 1978, Sillén 1977).

Hotet är att bli en del av den underhållning som alltför lätt platsar i glättiga 
turistbroschyrer eller anpassas för söndagsutflykter och picnic-korgar. Trots det 
råder det ingen tvekan om att de tidigare etablerade tekniska museerna framför 
allt fogats in i och varit viktiga byggstenar i berättelsen om kontinuerliga fram
steg efter det att en ny era etablerats med de tekniska revolutionerna (Cserhalmi 
2000: i6f, Geijerstam 1997).

Flera berättelser, och troligen också flera historiemedvetanden, kan därför 
existera parallellt. Detta gäller om vi med historiemedvetande inte menar absolut 
kunskap om det förflutna, utan hur vi tänker oss sambandet mellan det förflut
na, nutiden och framtiden (Jensen 1994). Vi kan teckna några renodlingar, så 
kallade idealtyper, av historiemedvetanden. Idealtyperna kan förekomma sam
tidigt hos en och samma individ. Jag vill kalla dem historiekulturens grund
troper. Trop kommer av grekiskans ”vändning” och avser att det som sägs inte 
sägs i det uttryckliga innehållet, utan genom den berättarfigur den fogas in i. 
Formen blir då inte bara form, utan just en viktig del i berättelsens mening. 
Detta betraktande av historiskt berättande har framför allt utvecklats av Hayden 
White i en klassisk litteraturhistorisk tradition (White 1973). Jag prövar här en 
grövre och mer renodlad klassificering som jag menar är lättare att koppla till 
fler kulturformer än de med stark anknytning till litteraturen. Därför kan den 
också vara användbar för att diskutera både kulturarv och historiemedvetande.

i. ”Intet nytt under solen”. Vi befinner oss egentligen i samma historiska 
rum hela tiden. Det som har hänt har relevans inte för att det har hänt i 
en annan tid eller annan plats, utan för att det gäller oss inom ramen för

2. Avsnittet bygger på ett föredrag på konferensen Historia som färskvara, Kulturhisto
riskt samarbete kring Öresund, onsdag 11 oktober 2000 på Malmö Museer. Aronsson, 
Peter 2001a: Historia som färskvara?, i Historien som ferskvare. Rapport fra konferen
ce for arkiver og museer omkring Öresund pa Malmö museer 11 oktober zooo. Sane, 
Henrik Zip & Birkbak, Bjarne, (red.), Farum: Farums arkiver & museer.
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en och samma mänskliga erfarenhet. Ett upplysningstida tänkande 
använder gärna historia på detta sätt, där det framför allt är ”det 
mänskliga”, den moraliska och existentiella dimensionen som knyter 
samman oss till en enhet, snarare än vår gemensamma historia. En 
modern variant av detta kan den postmoderna hållningen sägas vara, 
där källorna är som text i allmänhet: inbegripna i ett språkspel där ingen 
har större autenticitet än någon annan.

. ’’Förr och nu”. En stark åtskillnad mellan vår egen värld och det för
flutna utförs. Kontrasten kan sägas vara en grundform för den moderna 
världens självförståelse, som menar sig vara radikalt annorlunda än den 
tidigare. Åtskillnaden som epokavgränsare gällde för övrigt också under 
renässansen, som också ansåg sig vara helt annorlunda än medeltiden, 
och även post-modernismen som markerar gränsen mot den förflutna 
modernismen mycket starkt. Detta sätt att organisera verklighetsupp
fattningens historiska dimensioner är inte bara en vardagsföreställning, 
utan präglar mycket av den mer medvetna historiereflektionen också 
inom samhällsvetenskaperna. Poängen är inte förändringen mellan det 
förflutna och nuet, utan skillnaden, själva kontrasten: ett förr och ett nu. 
Kravet på räddningsaktioner för kulturarvets räkning och värderingen 
av detta föds ofta i en känsla av att vi har utfört ett språng från ett förr 
till ett nu.

. ”Guldåldersföreställningen” och ”Från mörker stiga vi mot ljuset”.
Så har vi kommit över till två historietroper som tematiserar förändring, 
men på helt skilda sätt. Här är det förändringen som är poängen, men 
med motsatta värdeförtecken. Historiens jämförelsepunkt är den egna 
tiden, men den kan vara en passerpunkt på vägen mot framtidens apo- 
kalyps och undergång, respektive ett utopiskt Schlaraffenland av mjölk 
och honung. Trots sina motsatta värdeförtecken är de ofta insnärjda i 
varandra i historieberättandet. Så beskrivs till exempel Sveriges moder
nisering som en framgångshistoria från fattigdom och orättvisor till rike
dom och jämlikhet och jämställdhet. Parallellt kan ändå ärrade 
kämpar klaga över att folk inte längre ställer upp på samma sätt och att 
det ideella arbetet minskat i omfattning när kommunen tog över mer av 
omsorgen. Också på ett övergripande plan finner vi samma ambivalens 
när bokslut ska hållas över 1900-talet. Måttstockarna är obönhörligt 
otillräckliga: hur ska vi mäta framstegen mot den fasa som 1900-talet 
rymmer? Då fäller grundhållningar till historiens riktning utslag. Vi till
griper snarare metafysiska val med politiska, ideologiska och existentiel-
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la implikationer än rationella kalkyler. Tillsammans kan dessa kombine
ras till de cirkulära eller pendlande dramer som vi finner i berättelser om 
”uppgång och fall” för civilisationer, riken, föreningar och företag.

4. De vetenskapliga varianterna av de bägge sistnämnda speglar - inte 
exakt, men med relativt god passform - strukturalistiska respektive mer 
aktörsorienterade perspektiv. De stenhårda strukturerna håller både de 
koloniserade folken på mattan och kvinnorna utanför beslutsrummen.
De framsteg som görs beror på hjältar som ensamma eller i grupp för
ändrar politiken, startar företag eller folkrörelser. Vi känner igen detta i 
de olika sociologiska varianterna av Gemeinschaft och Gesellschaft 
(Tönnies begrepp, se (Asplund 1991)) som lever i åtskillnaden mellan 
förr och nu, eller Norbert Elias civilisationsbegrepp som, liksom Max 
Weber, både hyllar och bekymrat iakttar moderniseringens förändring 
(Elias 1994).

5. Till sist har vi den vetenskapliga grundmodellen som i princip menar 
att kedjan mellan det förflutna och framtiden består i kausala kedjor. 
Kedjorna kan i princip klarläggas, men i praktiken är de så komplexa 
att det som kan anges mest är delar av en nödvändig men aldrig tillräck
lig orsak. Tropen skiljer sig genom att avvisa frågan om en mening med 
historien. Meningen med historieskrivningen är att visa vad som skett. 
Punkt. Frågan om urval av kulturarv är politik och inte vetenskap om 
det inte entydigt kan motiveras med ”historiskt betydelsefull”.

Även en rimligt komplicerad berättelse kan kombinera flera av de grundtroper 
som jag här skissar. Vi kan instämma med ”intet nytt under solen” om vissa före
teelser, samtidigt som ”sakta stiga vi mot ljuset” blir en huvudtråd för andra. 
Min poäng med detta schema är att visa hur den vetenskapliga grundmodellen 
kan överlagras med, eller inkapslas i, historiefilosofiska grundtroper som ger me
ning åt historien, oavsett om berättelserna vilar på vetenskaplig grund eller ej.

Vad är kärnkraft?

För att återgå till frågan om tekniska system och deras meningsbärande realitet 
och potential måste vi beröra själva sakområdet (punkten c ovan). Vad är det vi 
ser framför oss när vi talar om kärnkraft? Den allmänna frågan är vad ett tek
niskt system är och hur man kan begripa ett sådant för att sedan kunna diskutera 
dokumentation, bevarande, gestaltning, förmedling och bruk. Forskning kring 
stora tekniska system bedrivs i Sverige och teoretiska perspektiv har applicerats 
på järnvägar, elektricitet, telefoni, bilismen och senast förstås Internet. Men mig 
veterligt har perspektiven inte kommit att spela någon roll för kulturarv - varken
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i praktiken eller i teorin. Inte heller de vanligaste museidisciplinerna verkar vara 
delaktiga i diskussionen om stora tekniska system. En diskussion om forsknings
perspektiven finns i Blomkvist & Kaijser (1998) (jfr Anshelm 2000, Garnert 
1995, Aronsson & Johansson 1999).

Vad är kärnkraften? Är det:

• en produktionsanläggning, ett landmärke eller en arkitektur?

• ett tekniskt system som utvinner uran, producerar el och lämnar efter sig 
avfall?

• ett tekniskt system som distribuerar el?

e ett kunskapsfält som växt fram via fysik (atomklyvning) och byggnation?

• ett socio-politiskt fält: från bomb till fred - tillväxt och billig el kontra 
miljöomsorg och civilisationskritik?

Vi ser nu att svaren på denna fråga gör det nödvändigt för oss att börja om i 
metodspiralen igen, först då kan frågan fördjupas och syftena preciseras. Däri
från kan vi arbeta vidare och vara uppmärksamma på vilka betydelsebringande 
användningar som ligger öppna och vilka som inte verkar möjliga. Det kan dis
kuteras hur långt kulturarvsarbetet kan och bör gå när det gäller att tydligt 
gestalta berättelser eller alternativ, eller om det ska göras av andra än ämbets
verken. Men att kulturarvet, i den mån det lever, fogas in i meningsbärande 
berättelser kan per definition inte undvikas.

Utmaningar med en konfliktfylld samtidshistoria

En säregenhet med det nära förflutna - i en oavslutad historia som teknik och 
kärnkraft - blir att den inte kan ges en klar och trygg förankring i ett passerat 
förflutet på det sätt som friluftsmuseer som Kulturen eller Skansen. En annan är 
att som historia är kärnkraften en synnerligen tydlig bärare av framtidsbilder. 
Både hot och löften pekar långt utöver det tekniska systemet, mot en hel civilisa
tions öde i de mer vidlyftiga kontroverserna. Kärnkraftverken är genom sina 
storslagna byggnader manifesterande symboler över att framtiden är vår, att den 
är här. I högsta grad gäller det Barsebäcks välkända siluett som blivit en metafor 
för kärnkraften som helhet i media.

På många sätt liknar 1990-talet det förra sekelskiftet. Uppbrottsstämningen 
gäller nu det neutrala, på många områden världsledande, industribaserade väl- 
färds-Sverige. Sveriges inträde i EU och det samtida sönderfallet för det sovjetis
ka imperiet skapar en ny världsbild på det internationella området. Framtids
bilderna är många och osäkra, och de historiska berättelser som lanseras blir 
därmed mångfaldiga. Den alltmer projektbaserade ekonomin samspelar med de
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alltfler konkurrerande identitetsprojekten. Den stabilitet som tidigare låg i identi
fikationen med till exempel ett yrke, en arbetsplats eller ett parti är numera till
gänglig för allt färre personer. Den ”flexibla kapitalismens samhälle” verkar 
samspela med ett förnyat behov av historia.

Den långvariga och starka fokuseringen på framtidens möjligheter förvaltas 
ingalunda enbart av socialdemokratin, även om den kanske haft störst behov av 
den mörka berättelsen som kontrast till tiden för de egna framgångarna. Aven 
liberalismen har haft siktet inställt mot framtiden och då har historien uppfattats 
som en mörk epok vars främsta funktion är att agera fond i framstegshistorien. 
Detta är en gemensam uppfattning som ingår i den moderna självförståelsen, 
oberoende av partitillhörighet. De nationella sammanhangen, intensiteten i 
nationella trauman och landets verkliga historia - med ett förflutet som imperi
um eller småstat - spelar självfallet en avgörande roll för vilka former historie
kulturen tar sig. Under senare år har uppgörelserna med det kollektiva minnet 
från andra världskriget på många sätt stått i fokus. Det är nog inte någon till
fällighet att detta sker vid en tidpunkt då de egna erfarenheterna blir alltmer säll
synta och identifikationen mindre laddad.

Den dominerande bilden av en både nationellt och internationellt ytterst 
framgångsrik Svensk Modell är ifrågasatt. Civilisationskritiken som delar av 
miljörörelsen och anti-globaliseringsrörelsen står för ser inga nationella gränser, 
men sätter på liknande sätt frågetecken inför historiens färdriktning och grund- 
tropens sanna karaktär.

Naturligtvis står inte näringslivet och teknikutvecklingen utanför denna sorts 
tänkande som brukar historiemedvetande för att legitimera sin egen nytta, och 
skriva in sig som oundgängliga inslag i en osäker framtid. Jonas Birgerssons 
historieskrivning (Framfab/Bredbandsbolaget) är ett mycket tydligt, publikt, 
produktivt och tänkvärt exempel där jordskiftet skapade jordbruksrevolutionen, 
järnvägsinvesteringarna den industriella revolutionen och bredbandssatsningen 
nu ska skapa ”den nya ekonomin”.

Berättelserna om teknik och natur är potentiellt de kraftigaste historieberät- 
tarna och mytproducenterna, just i kraft av sin synbara saklighet. Allt fler ser 
omvärldskunskap som en fråga om tycke och smak inte bara rörande de sköna 
konsterna. Historien kan tolkas på olika sätt och forskarna står mot varandra 
utan uppenbara medel att avgöra striden. Men en bil rullar eller står still, kärn
kraften fungerar eller gör det inte3, och datorerna blir snabbare. Här tycks fort-

3. Här blir det uppenbart att denna förenkling inte håller. Det är just detta en stor del av 
striden om kärnkraften gäller. Men poängen är att man inte ser det som en strid om 
mening eller tolkningar, utan om de faktiskt förstådda riskerna: hur stora de är och om 
de är acceptabla.
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farande en saklig avgörbarhet härska och det förlänar berättelserna kring denna 
del av verkligheten en särskild kraft.

Det nyöppnade vetenskapsmuseet i Göteborg, Universeum, är en fin före
trädare för kraften i en kombinerad naturvetenskaplig-teknisk berättelse av klas
siskt snitt. Här tas besökaren först med på en fysisk resa till husets topp. Efter ett 
tekniskt inträde får vi tillträde till universums skapelseberättelse, det vill säga en 
evolutionär resa i biologins land. Från enkla livsformer och långa tidsrymder rör 
vi oss mot mångfald, färgrikedom, släktträd, men också farliga och sällsamma 
djur i vatten och regnskogar. Mitt i det prisbelönta huset delas denna värld av ett 
trapphus där vi människor fritt kan röra oss mellan jord och himmel. Rent fysiskt 
kan vi nu välja mellan flera olika rum, inklusive shop och experimentavdel
ningar. Vi går från naturen direkt till en framtidsinriktad värld präglad av tudel
ningen hot och förhoppning. Miljöförstöring är det stora hotet medan veten
skap, kunskap och handling står för hoppet - en klassisk upplysningshistoria. 
Den levereras till oss utan någon historisk kontext av vare sig kultur, politik eller 
marknad. För den historielösa människan är allting möjligt.

Kärnkraften är fortfarande politiskt laddad och kan inte på detta sätt så en
kelt föras bort från en levande historisk verklighet. Däri ligger den verkliga 
svårigheten, och den verkliga utmaningen: att utforma ett kulturarv som inte en
bart är en generös segergest, utan som visar på och bearbetar vår relation till 
både tekniken och historien som en oavslutad historia.

Sammanfattning

För en genomgripande diskussion om mål och medel i kulturarvsarbetet behöver 
vi stanna kvar vid de grundläggande frågorna lite längre, och inte omedelbart 
göra det som är invant eller möjligt. Vi befinner oss i en tid där osäkerheten kring 
målfrågorna gör det ovanligt fruktbart med en sådan reflektion. Även för en rent 
dokumenterande uppgift behöver vi göra oss bilder av vilka syften vi kan tänkas 
förbereda för, vilken publik vi vänder oss till, vilka aktörer och vilka berättelser 
vi bidrar till att odla. Det betyder att vi varken kan eller bör sträva efter full kon
troll över kulturarvsprocessen — den kommer ända med säkerhet att fa betydelser 
som vi inte kan förutse idag. Men för kvaliteten i och potentialen med arbetet är 
det ändå avgörande att göra så kringsynta och reflekterade val som möjligt i 
arbetsprocessen.
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"Hur hanteras de avancerade tekniska lösningarna, hur bevaras ett kontaminerat 
betongskal sedan verksamheten lagts ner och hur fångas en så komplex och 
världsomspännande teknologi genom ett enda nedslag?"
Ung man, ur samlingen "Människor i datamiljö".
Foto: Karl Erik Granath, © Nordiska museet.

Anders Björklund, Ingrid Kaijser, Magdalena Tafvelin 
och Staffan Thorman

Teknik och humaniora
Teknik, vad är det? Begreppet är mångfacetterat och används på olika sätt. 
Grekiskans technikos innebär bland annat konstfärdig, hantverksmässig och 
konstgjord. Nationalencyklopedin anger att teknik står för en sammanfattande 
benämning på alla människans metoder att tillfredsställa sina önskningar genom 
att använda fysiska föremål. Tekniken, i betydelsen praktiska tillämpningar av 
naturvetenskapliga insikter, har på gott och ont gjort oss till dem vi är: fram
gångsrikt nyttjande de förutsättningar som jorden erbjuder, men också sårbara. 
I vår tid kan konsekvenserna av ett strömavbrott bli ödesdigra, liksom det för 
några hundra år sedan kunde innebära katastrof att förlora glöden i sin härd.
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Det är knappast möjligt att förbise teknikens januskaraktär - att den bär på både 
onda och goda egenskaper - när man vill berätta om livet och världen. Det mo
derna samhället vore omöjligt att förstå utan kunskap om den teknik som i av
görande skeenden format det.

Men att enbart se tekniken som tillämpad naturvetenskap vore missvisande. 
Tvärtom, naturvetenskaplig insikt har ofta kommit via erfarenheter och prak- 
tisk-tekniska färdigheter. Idéhistorikern Bosse Sundin har i Den kupade banden 
(1991) skildrat teknik som uttryck för en kunskapstradition; som en kulturell 
och social produkt som vi ständigt använder oss av. Den avgränsar oss från and
ra varelser, ger oss identitet som människor och fungerar som ett verktyg som 
hjälper oss att förstå världen i ett större sammanhang. Studiet av teknik och 
tekniska processer är därför en nödvändig del vid dokumentation och utforsk
ning av industrisamhällets kulturarv.

Humaniora är ett annat mångtydigt begrepp. Det kommer av nylatinets 
beteckning för studier som gör människan mänskligare. Ett humanistiskt per
spektiv utgår från människans bildning och intresserar sig av tradition för ämnen 
som språk, historia, filosofi, konst, kultur med mera. Men en humanist kan ock
så vara en person som har humanistisk bildning eller tar ställning för mänskliga 
värden. Humaniora ställer frågor kring vad det är att vara en människa (Johan
nisson 1998), en varelse med ett egenvärde som socialt och kulturellt ska realise
ras i hela samhället efter vissa ideal och normer. Synliggörandet av individen är 
en nyhumanistisk tanke från 1800-talet, kopplad till de ekonomiska och teknis
ka förändringar som industrialismen innebar. Och flera av våra museer har ock
så sitt ursprung i den tidsepoken (till exempel Nordiska museets devis ”Känn dig 
själv”).

De båda begreppen teknik och humaniora har ständigt varit aktuella i DISK- 
projektet. Industrisamhällets kulturarv kan inte belysas utan kunskap om tekni
ken, människan och mångtydigheten.

Teknik och humaniora inom kulturarvssektorn - vad har gjorts?

Dokumentationen av industrisamhället ställer särskilda krav på kulturarvs- 
sektorn och en hel del har redan gjorts. För museerna har Samdok varit en viktig 
sammanhållande och inspirerande faktor i detta arbete sedan slutet av 1970-talet. 
Hit har de deltagande museerna över hela landet rapporterat in sina dokumenta
tioner, varav flera på olika sätt rört industriell verksamhet. Bland undersökning
arna kan nämnas många bidrag från Nordiska museets dokumentationsverk
samhet, Sjöhistoriska museets fleråriga dokumentation av nutida svensk sjöfart 
och Tekniska museets projekt, till exempel om symbolladdade industriprodukter. 
En mängd andra Samdokaktiva museer har också gjort viktiga insatser.

TEKNIK OCH HUMANIORA 47



I Nordiska museets översikt av museernas industriundersökningar (Houltz 
1998) konstateras dock att museerna, trots ett omfattande dokumentations
arbete, har mycket kvar att uträtta på området. Särskilt gäller det storskaliga, 
komplexa anläggningar och undersökningar som utgår från ett helhets
perspektiv och innefattar integration mellan olika kunskapsområden. När det 
gäller tekniska och teknikhistoriska undersökningar finns också mycket att 
göra. Forskning kring teknik har till exempel ofta bortsett från genus som 
relevant kategori (Sundin och Berner 1996). Vare sig konstruktion, produk
tion eller användning, eller den kultur som möjliggjort teknisk utveckling, har 
problematiserats med utgångspunkt från kön. Därmed har man inte tillräckligt 
belyst förhållandet att teknikens tillämpningar ofta får olika konsekvenser för 
kvinnor och män, och att hela tekniska sektorer domineras av män och man
liga värderingar (se även SOU 1999:18). Och samma begränsningar finns 
inom den humanistiska forskningen.

Ett annat perspektiv som alltför sällan uppmärksammats är kopplingen mel
lan natur och miljö i samband med undersökningar av industrisamhällets kultur
arv. Samma tekniska framsteg som medfört förbättringar av människans livs
villkor har konsekvent lett till en enorm belastning på miljön och på naturgivna 
materiella resurser (se till exempel von Wright, 1997). Inte heller har det interna
tionella perspektivet belysts särskilt väl.

Att välja berättelse - att bryta isoleringen

I polemiskt syfte kunde vi ställa frågan: vilken historia ska vi berätta? Den om 
kulturmiljö utan natur, om teknik utan människor, om människor utan vare sig 
teknik eller miljö? Att frågeställningen inte bara är retorisk visar exempelvis 
Västmanlands läns museums etnologiska undersökning som etnologen Ann 
Runfors redovisar i Samdokrapporten Här gör vi generatorer - arbete, tradition 
och förändring på ABB Generation (1990). Inom samma projekt gjorde profes
sor Carl-Göran Nilson vid Tekniska museet en teknisk dokumentation. I Run
fors rapport framhävs vikten av denna tekniska dokumentation och hon hän
visar flera gånger till Nilsons parallella arbete. Detta ligger dock kvar som ett 
otryckt manus i Tekniska museets arkiv med den lockande titeln Elkraftens dino
saurier. ABB Generations tillverkning av vattenkraftgeneratorer 1989-90. Vad 
döljer sig bakom dessa prydligt maskinskrivna ark? På projektledarnivå fanns 
vid den tiden (1989) inga konkreta planer på ett integrerat arbete mellan etno
logen och civilingenjören. Men kanske hade ytterligare kunskap kunnat utvinnas 
om de båda utforskarna fått tillfälle att tvinna samman sina tankar inför en 
gemensam bearbetning. Hade arbetets upplägg sett annorlunda ut i dag, med 
hänsyn till det fokus som lagts på industriarvsfrågorna de senaste åren?
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När projektet Samtiden som kulturarv (SKARV) presenterade ett pågående 
arbete vid SKARV- och DISK-projektens gemensamma konferens den 25 januari 
2002 poängterades att det främst är människorna i industrisamhället som har 
lyfts fram i Samdoks undersökningar. Ofta med visst fokus på arbetsprocesser 
och arbetsliv, men i rätt få fall med tekniken eller kulturmiljöerna i centrum. Det 
talar alltså för en annan balans i dokumentationsarbetet. Det behövs också expe
rimentlusta för att närma sig de nya processerna inom till exempel tillverknings
industrin. Industrisamhället har en föränderlig karaktär, med ständigt nya for
mer för kommunikation, produktion och konsumtion. I dag kan delar av arbets
processerna ofta ske på distans via datorer, ignorerande geografiska och natio
nella gränser. I vissa fall utlokaliseras produktionen, medan forskning och ut
veckling ligger kvar i landet eller staden. Huvudkontoren flyttar ibland till väst
världens kommersiella centra, medan tillverkningen rör sig i riktning mot låg
löneländer. Det är uppenbart att även kulturarvsinstitutionerna måste vara be
redda att tillägna sig nya arbetssätt, analysredskap och samverkansformer om 
dokumentationen av sådana multilokala och multinationella verksamheter ska 
kunna följas.

Samarbete är inget självändamål utan måste styras av nytta och ändamål. 
Inom tvär- och mångvetenskapliga projekt har forskare inte väjt för ovanliga 
kombinationer och arbetssätt, och dokumentationsarbete borde vara lika öppet 
för nytänkande. Det är inte fråga om att ställa den ena metodarsenalen mot den 
andra, utan att se hur man kan mötas för att förbättra sina undersökningar. Men 
problem kan förstås uppstå i mötet mellan skilda teoribyggen och traditioner, det 
visar just de tvär- och mångvetenskapliga exemplen. En naturvetenskaplig ut
gångspunkt som ställer krav på reproducerbarhet krockar lätt med humanistens 
vetenskapsideal som beskriver unika, individuella skeenden utan att fråga efter 
den lagbundenhet som naturvetenskaparen gärna kräver. Ändå har på senare år 
naturvetare och humanister börjat närma sig varandra. Allt fler börjar se poäng
er med att söka sig över gränserna. Den nya arkeologin, även kallad den moleky
lära arkeologin, där man bland annat använder sig av DNA-analys, är ett lyckat 
exempel inom kulturarvssektorn där man förenat naturvetenskapliga och huma
nistiska metoder.

Tre exempel

Hur har då DISK-projektet verkat för att sammanjämka perspektiven? I våra 
workshops var det lätt att se hur teknik- och samhällsutveckling samspelat. Vi 
kan med utgångspunkt från projektets workshops ta textilindustrin i Borås eller 
kärnkraftverket i Barsebäck som exempel. Vi kan också använda norrlands
kustens fiske som utsiktsplats över vår tids teknik- och näringsutveckling, och
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dess konsekvenser för människa och miljö ger goda argument för ett bredare 
dokumentationsupplägg.

Borås och Sjuhäradsbygden, centrum för den svenska textilindustrin, har 
varit fokus för åtskilliga undersökningar om textilbranschen och dess kultur
miljöer. Vid Textilmuseet i Borås har man på ett intressant sätt tagit till vara kun
skapen om de tekniska processerna vid den traditionella textiltillverkningen. En 
museianställd före detta textilarbetare kunde både köra och reparera maskiner
na. Men i dag ser textilindustrin i Borås annorlunda ut. Man kan se en klar för
skjutning från traditionell konfektion till tekniskt raffinerad textilindustri, appli
cerad på en mängd produkter. I Boråstrakten tillverkas i dag airbags, dragkrokar 
till bilar, väv till bredbandskablar och mycket annat som används i vår vardag, 
men som kanske inte omedelbart för tankarna till textil produktion. Förutsätt
ningarna för dokumentationsarbetet är även förändrade när det gäller konfek
tion i traditionell mening i och med den tilltagande globaliseringen. Här krävs 
translokala fältstudier, liknande dem som beskrivs i den antropologiska antolo
gin Flera fält i ett (Hannerz zooi). Flera stora Boråsföretag har flyttat ut sin till
verkning till länder med billigare arbetskraft, medan design- och huvudkontor 
finns kvar i Sverige. Såväl formell som informell ”tyst” kunskap har förändrats 
med företagens omstruktureringar och utflyttningar, och för att fånga hela pro
cessen måste dokumentatörerna ta sig dit produktionen sker i dag. Traditioner, 
teknikförändringar och internationalisering måste studeras sammantagna för att 
dagens textilindustri ska kunna förstås, och dokumentationsarbetet borde där
med planeras i samverkan med olika specialister.

Storskaliga industrier skapar nya möjligheter, men även nya problem för 
dokumentationsarbetet. Hur dokumenterar man till exempel ett kärnkraftverk; 
en del av ett stort tekniskt energiförsörjningssystem och samtidigt något som 
många uppfattar som en symbol för något existentiellt hotfullt och farligt? För 
workshopdeltagarna var det helt klart att en samverkan mellan många olika 
slags dokumentationskompetenser och nya metodiska ansatser var viktig även i 
detta sammanhang. Teknikhistoriker, samhällsvetare liksom humanvetare borde 
involveras i ett sådant projekt, där lika stor uppmärksamhet kunde ägnas utrust
ning, energiproduktion och avfallshantering som åt de människor som produ
cerar och konsumerar ”produkten”. Under workshopen i Barsebäck ledde de 
metodiska problemen till vitt skilda förslag. Att fotografera, samla handlingar 
för arkivering och intervjua personal och kringboende var självklarheter. Men 
hur hanteras de avancerade tekniska lösningarna, hur bevaras ett kontaminerat 
betongskal sedan verksamheten lagts ner och hur fångas en så komplex och 
världsomspännande teknologi genom ett enda nedslag? Till detta kom subtilare 
frågeställningar som de anställdas nedtoning av riskerna och trygga förankring i
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kärnkraftverket - något som stod i skarp kontrast till några av DISK-deltagarnas 
tvekan och oro. Hur belyser man dessa klyftor av tilltro och tvekan, trygghet och 
oro, säkerhet och undran? De symboler för en god arbetsmiljö som kraftverkets 
anställda stolt visade upp kunde lika gärna ses som laddade varningssignaler för 
samtiden liksom för framtiden. Perspektiv på till exempel kön, generation och 
klass borde prövas som perspektiv på kärnkraftsproduktionen för att utvinna 
nya insikter.

Olika slags tekniska innovationer har präglat arbete och vardag sedan indus
trialismens början. Innovationerna har gett tillväxt och materiellt välstånd för ett 
par, tre generationer medborgare. Men effektiviseringar kan också leda till att 
näringar mister sina grundförutsättningar och att regioner marginaliseras eller 
rentav att framtida generationers överlevnad äventyras. Fiskenäringen är ett 
exempel på en sådan utveckling. Historiskt har strömming och sill haft en ena
stående betydelse för nordborna. Sillperioderna kunde ibland vara i femtio år 
och många människor i förkrigsgenerationen har fötts upp på sill och ström
ming. Fiskaren ägde själv sina redskap, bodar och båtar och hade viss kontroll 
över avsättningen. Men även fisket industrialiserades, med behovet av billig föda 
till industrins arbetskraft som bakgrund. Yrkesfisket blev industrifiske som 
byggde på helt andra villkor och ekonomiska förutsättningar. Utövarna fick rätta 
sig efter nya krav i hanteringen, båtarna utrustades med ny teknik och effektiva 
trålare tog vid. Samtidigt blev vattnen fiskfattigare. I dag vet vi att de tidigare så 
omtalade sillperioderna sannolikt inte kommer åter, eftersom utsjöfisket har 
varit och är för stort. Dessutom har miljöfarligt avfall - tungmetaller, organiska 
klorföreningar, DDT och PCB - hamnat i Bottenviken och Bottenhavet och vi 
riskerar att sakta förgiftas om vi äter mycket fisk.

Gamla produktionsvillkor har alltså ersatts av nya inom såväl textil-, energi
som födoämnesproduktionen. Landskap, teknik, byggnader och livsformer har 
förändrats. Utvecklingsoptimismen har ibland ersatts av samhälls- och system
kritik då företagsflykt och marginalisering setts hota det välstånd som - kanske 
momentant - har skapats. I kulturarvsinstitutionernas uppdrag ligger att regis
trera och dokumentera förändringar av det här slaget och att ställa oväntade och 
ibland obekväma frågor kring samhälls- och teknikförändringar. För att teckna 
trovärdiga bilder av komplexa förändringar krävs alltså komplexa under
söknings- och dokumentationsmetoder, och ofta samverkan mellan olika slag av 
expertis.

Filosofen Ludvig Wittgenstein har formulerat sig ungefär så här: För att 
kunna dra en gräns för tanken, måste man kunna tänka på båda sidor om denna 
gräns! (1992). Kanske kan hans tes användas till stöd för ambitionen att oftare 
anlägga jämförande historiska perspektiv - museernas specialkompetens! - i
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dokumentationerna. På så sätt kan de belysa hur den tekniska utvecklingen har 
påverkat livsvillkoren i arbets- och vardagslivet. Hur har förhoppningar och 
framtidstro formulerats? Hur uttrycks och gestaltas normer och värdesystem? 
Hur begreppsliggörs rädslor och farhågor och hur har man utformat sina identi
teter som samhällsmedlemmar? Hur kan frågor om kvinnors och mäns förhål
lande till tekniken lyftas och problematiseras ytterligare? Hur uttrycks idéerna 
om miljön och naturen, kontra tekniken?

Som producenter och konsumenter ingår vi alla i alltmer sammansatta sam
manhang, där det blir tydligt hur det lokala är länkat till det globala. Där känner 
de tekniker som används för att utvinna tillgångar, producera nyttigheter och 
tillfredställa behov inte några nationsgränser - liksom konsekvenserna också 
spiller över de egna reviren och påverkar allas livskvalitet. Glokalisering - här i 
betydelsen människors ambitioner att i regioner och lokalsamhällen markera sin 
särart och sitt egenvärde - är en sällan uppmärksammad tendens i den pågående 
globaliseringen av såväl ekonomi som livsstilar. Och även om samhällen i någon 
mening alltid har varit länkade till och beroende av varandra blir de över
ordnade uniformerande tendenserna allt tydligare. Tekniken är sannolikt särskilt 
verksam genom sin standardiserande, likformande och genomsyrande karaktär 
och genom att prägla såväl arbetsprocesser som vardagligt liv. Detta är i sig ett 
gott skäl för att oftare söka samverkan mellan humaniora, samhällsvetenskap 
och naturvetenskap.
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"Det är tillåtet att vara vilse eftersom det är den bästa förutsättningen att finna vägen och lära sig 
något nytt." Skyltar till industriområde i Åmål 1998. Foto: Bengt A. Lundberg, Riksantikvarieämbetet.

Gösta Arvastson

Etnografi i en mångdimensionell värld
- globala flöden och lokal praktik

Sveriges ekonomiska samarbete med det övriga Europa fick en avgörande inrikt
ning efter den positiva valutgången i folkomröstningen om ett medlemskap i EU 
den 13 november 1994. Sedan återstod den långa vägen för att frambringa en 
ekonomisk integration mellan folken. Borta var efterkrigstiden när de västeuro
peiska staterna sökte försvara en kulturell identitet i mellanrummet mellan den 
sovjetiska socialismen och den amerikanska kapitalismen. De hade uppträtt som 
trätande individer, men den nya utmaningen, att skapa ett helt och fritt Europa, 
var större än ett familjegräl. Nu gällde det att reorganisera Europas betydelse 
som enhet, med Maastrichtfördragets inledningsord, undertecknat den 7 febru
ari 199z:

”... to deepen the solidarity between their peoples while respecting their 
history, their culture and their traditions.”
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De äldre kunde säga att det var bättre förr och med viss rätt. Mer än tidigare 
generationer hade de uppträtt som samhällsbyggare. Till scenförändringen under 
nittiotalet hörde till exempel invandrarfientligheten. Samförståndsmodellen mel
lan löntagare och arbetsgivare på arbetsmarknaden hade också försvagats. Kli
matet hårdnade och förhandlingssituationen blev en annan när allt fler började 
ifrågasätta välfärdsmodellen. De kritiska rösterna representerade politikens hela 
vänster- och högerskala. Den offentliga sektorn utsattes för hårda angrepp redan 
på 1980-talet.

Den nya ekonomin uppfattades som en konfliktzon mellan ledande företrä
dare för ekonomi och politik och stora grupper i samhället. Den nya ekonomin 
kunde också beskrivas som en strukturell förändring. Den medförde ett min
skande antal sysselsatta i jordbruks- och industrinäringar och en stark ökning av 
arbetstillfällen i servicesektorn. En förändrad efterfrågan fick teknikföretagen att 
växa. Alternativa former för sjukvård, turism och miljöskydd utvecklades.

Den nya ekonomin kunde också beskrivas som en växande marknad för 
upplevelser och äventyr och en övertydlig tro på samhällsskapande events och 
management, ”en besatthet av att skapa upplevelse” (Löfgren 2002.: 238). Sam
tidigt förändrades nyhetsrapporteringen i TV (Lindqvist 2001). Ett växande 
antal IT-företag gav signaler om ett framtida samhälle mot en fond av värde- 
spekulation och kalkylerade risker.

Men där fanns också allvaret: kriserna på arbetsmarknaden, den internatio
nella monetära fundamentalismen och nyfattigdomen (Arvastson 2001). Polari
seringen mellan de rika och fattiga länderna blev tydligare. Den "nya industriella 
revolutionen” handlade om en europeisering av världen. Den europeiska själv
bilden saknade eftertanke och socialt intellekt; den undvek att kommentera den 
globala fattigdomen. IT-revolutionen blev föremål för reflektioner på grund av 
de revolutionära dragen och en förändrad meningsproduktion som i för
längningen ställde krav på en etnografi. Dessa krav har Lundaetnologen Robert 
Willim utvecklat i sin doktorsavhandling om Framfab (Willim 2002). De nya 
uppgifter som väntar etnologin kan också beskrivas som den tyske sociologen 
Heinrich W. Ahlemeyer gjorde vid en etnologisk och sociologisk konferens om 
IT-användare i Norberg nyligen: ”Profit alone is no longer sufficient nor is the 
knowledge needed to attract and retain highly qualified knowledge workers 
in Digital economy companies. What is wanted and needed is meaning.”(Ahle
meyer 2002). Den nya ekonomin hade ingen kraft att förändra orättvisor och ut
jämna de ekonomiska skillnaderna mellan rika och fattiga.

Perspektiven som ligger till grund för denna artikel hämtar jag från mina 
egna fältarbeten vid VW-Skoda i Mlada Boleslav och Ford i Dagenham under 
1990-talet. Det faktum att fältarbetaren ser att saker har förändras i arbetslivet
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spelar in. Referensytan för mina iakttagelser var tidigare undersökningar vid 
Volvo, SKF, Eriksbergs varv och LKAB vid början av 1980-talet. Arbetsplatser
na har länge varit ett centrum för etnologernas frågor om människors livs
världar, vilket faller tillbaka på sjuttiotalets intresse för demokratifrågor. De 
traditionella metoderna fungerar allt sämre, när engagemanget för människans 
frigörelse och okränkbarhet anpassas till marknadens retorik om vinnare och 
förlorare. Den följande diskussionen grundar sig på mina försök att lyfta fram 
erfarenheten hos forskaren som ett hanterligt analysmaterial. Vi arbetar med en 
senmodern samhällssituation som kräver en etnografisk nyorientering med ett 
större socialt ansvar.

Sista beslutspunkten

Samhällsförändringar under 1900-talet gav anledning till tolkningar om utveck
lingen under seklet. Ibland gick de ut på att den präglades av kontinuitet snarare 
än brott och brytpunkter. Men den nya ekonomin presenterades som ett brott i 
det moderna samhällets utveckling - en finansiell nödvändighet, en brytpunkt 
eller a point of no return. Begreppet zero factors präglades under Gulfkriget i de 
västliga medierna för att klargöra existensen av avgörande brytpunkter eller 
nollpunkter i det globala samhällets utveckling. Den nya ekonomin grundade sig 
på en fantasi om nollställning av tiden. Framtiden hade blivit en diskussion om 
tvingande omständigheter, snarare än kontinuerliga former för framåtskridande.

Intresset för nollställning började också spela en mera avgörande roll i synen 
på samhällets politiska ledare. Deras tid tog ofta slut med buller och bång, ropen 
på avgång ökade och ekonomismen hade ett oförsonligt drag när den möttes av 
tvivel. Flera postmoderna teoretiker försökte beskriva den ekonomiska och men
tala omställning som satte sin prägel på det sena 1900-talets samhälle. Inte minst 
tydligt återfinns draget i sociologen Zygmunt Baumans författarskap (1992; 
1995). I brist på andra relationer till sin omgivning börjar människan att ut
forska världen som ett moraliskt subjekt och skiljer noggrant på vänner och fien
der. Den väsentliga frågan är vem hon kan lita på.

Hotbilden med klimatförändringar och det krympande ozonlagret, som för 
övrigt inte fick omtalas i Kina, representerade tänkbara nollpunkter som väntade 
det framtida globala samhället. Beredskapen att möta samhällsförändringar med 
ingrepp i räntepolitiken eller på börserna ökade. Forskning om dolda faror i 
samhället och så kallad risk management blev intressantare.

Många var övertygade om att kulturforskningen måste ställa frågor om 
framtiden (Bloch 1986; Jameson 1991; Featherstone, Lash et al. 1995; Feather- 
stone and Lash 1999). Den kulturella logiken var ett område som följdes upp 
och utvecklades av litteraturvetaren Fredric Jameson. Logiken översatte mark-
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nadsekonomin till mänskliga tankar och föreställningsvärldar om sociala relatio
ner. Den förklarade hur subjekten internaliserade en värld där ekonomisk ut
veckling och sociala vinster fortplantade sig som vågrörelser ända ned till livet på 
gatan (Mandel 1972.; Jameson 1991). Som påpekats av andra forskare har ordet 
”sen” i senkapitalismen sin viktigaste tillämpning i Europa. Av senkapitalismen 
följer formupplösningen, komprimeringen, reduktionen och stereotypiseringen 
av andra kulturer när de pressas in i den europeiska världsbilden (Chakrabarty 
2000:7).

Nedmonteringen av de sociala trygghetssystemen var ett markant brott mot 
den traditionella välfärdsprofilen i de europeiska länderna. Istället för politiska 
överenskommelser framträdde en finansiell expertis på bästa sändningstid i TV 
och förklarade spelreglerna. Människan måste höjas andligen så att hon själv 
kunde välja sina välfärdsmål på marknaden och skilja mellan det goda och onda. 
Mot den bakgrunden blev utbildningsreformerna betydelsefulla inslag i sam
hällets omdaning och på företagen pågick något som mest liknade en andlig väck
else. Vid början av 1990-talet startade en försöksverksamhet med företagspräst 
vid Volvo. Samtidigt efterlyste representanter för näringslivet moral hos andra, 
ovetande om hur kritiken mot fallskärmsavtalen snart skulle drabba dem själva 
(Liljefors & Albinsson Bruhner 1994).

Till den europeiska självbilden hörde tolkningsföreträdet av situationen i Öst
europa efter tröskelåret 1989 när Berlinmuren revs och det kalla krigets avslut
ning skrevs in i historieböckerna. Med lite fantasi kunde invånarna i Europa före
ställa sig att det var slutet på historien och slutet för ideologierna. Men nu handla
de det också om att europeisera levnadsvärden och att förhålla sig till en förebild 
av en genuin kultur när den sovjetiska och amerikanska abdikationen skapat fria 
ytor. Uppdelningen av öst och väst i Europa försvann inte med Berlinmurens fall. 
Den interaktiva kontexten fortsatte att fungera som på femtiotalet. I finans
pressen beskrevs framgångarna för General Motors i den gamla Trabantfabriken i 
Eisenach 1994. De berodde på likheten mellan de nya självstyrande grupperna i 
fabriken och deras kommunistiska arv, de socialistiska arbetsbrigaderna. Arbetar
na var vana vid att ställa upp.

De politiska världsbilderna konkurrerade inte längre (Jameson 1994:40). 
Men människor stod fortfarande vid sammansättningsbanorna och intresserade 
sig för work for pay, som man sade vid Ford.

Läkare ställde diagnoserna utbrändhet och kronisk trötthet. Kanske var ut
brändhet en annan avslutning på det moderna samhället och viktigare som sam
hällsfenomen än diskussionen om historiens slut. Att människor upplevde fysisk 
och psykisk trötthet tillhörde tidens varsel. Det kalla krigets världsordning för
svann, elden slocknade och det oordnade stack i ögonen.
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Det var tid för bokslut under 1990-talet. Det handlade om att göra upp, att 
nollställa historien och börja om:

”Things are changing for the better, now it’s time for you to better your
self” (The Supremes).

Arbetets förlorade enkelhet

Sedan flera hundra år tillbaka hade den ”sociala dugligheten” varit avgörande 
för dem som önskade en framtid inom soldatyrket eller fabriksarbetet. Duglig
heten var en kombination av fysisk kraft och färdigheter. Mätskalan var avsedd 
för kroppens prestanda, men med Mayos Human-Relations från tjugotalet kom 
en ny stark betoning på mjuka värden som individens reflektioner och tankar. 
Under efterkrigstiden tog företagen hand om människorna för att de skulle tri
vas. Det utvecklades vidare genom 1970-talets intresse för medbestämmande 
och intern demokrati med självstyrande grupper.

Konsulterna som rekryterades till företagen under nittiotalet talade om vär
det med kommunikation (jfr Fägerborg 1996). Social engineering gick ut på att 
individen var en interaktiv varelse, som kunde bli en fullgod lagmedlem genom 
social träning. Arbetsforskare i Sverige införde en idé om att ”ta hela människan, 
även själen i sin tjänst” för att utveckla tankar om det vinnande laget vid före
tagen. Men de undvek frågor om makt och fördelning av ekonomiska resurser 
och inflytande (Karlsson 1995). Human resource management var ett annat be
grepp som myntades vid denna tid. Genom social träning skulle människor lära 
sig att ställa upp för företaget. De arbetssökande bedömdes inte efter yrke utan 
social kompetens och lojalitet till företagen.

Senmoderna symtom

Rapporteringen om fysisk och psykisk ohälsa på arbetsplatserna var inte längre 
intressant. Hälsan hade inte förbättrats, men ämnet var lågprioriterat under nit
tiotalet. Mediernas bevakning försvann i samma takt som valuta- och börshan
deln trängde in i vardagsrummen. Därmed upphörde de ”sociala reportagen” 
från arbetsplatserna som hade varit viktiga under 1970-talet. Ingen brydde sig 
om att människor faktiskt mådde sämre. En arbetsmiljöundersökning som 
genomfördes 1995 av Statistiska centralbyrån visade att 44 procent av 15 000 
tillfrågade personer hade svårt att koppla av när de kom hem från jobbet. Var 
sjunde led av sömnsvårigheter på grund av arbetet. Statistiska undersökningar 
visade att allt färre ansåg att de kunde förbättra sin livssituation genom att 
arbeta hårdare. Däremot önskade sig flertalet mer fritid (GP z4.11 1996). Det 
var oklart om arbetet kunde lösa individens välfärdsanspråk.
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En undersökning vid Volvo under nittiotalet visade att omkring 6o procent av 
de anställda upplevde att arbetet var psykiskt stressande (Bengtsson m.fl. 1994). 
Kvinnorna var särskilt utsatta och deras arbetstillfredsställelse var lägre än män
nens. Orsaken var bland annat att de saknade männens möjligheter att göra kar
riär. Men möjligheterna att klättra och efterhand få det bättre var fortfarande den 
viktigaste ojämlikhetsfrågan. Arbetarna exponerades för hälsorisker medan tjänste
männen hade en trygg arbetsmiljö. De anställda i den direkta produktionen på golvet 
var bekymrade över hälsoriskerna och uppvisade fler sjukdomssymtom, mentala 
problem, hudproblem, muskelproblem och skelettproblem än tjänstemännen. 
Möjligheterna att påverka förhållandena var också lägre än hos andra kategorier 
på företaget. På golvet var kamratskapet den betydelsebärande sociala materian.

Den fullt utvecklade moderniteten

Mitt intresse för den senmoderna människan gjorde att jag började arbeta med 
några av Zygmunt Baumans formuleringar om den ”fullt utvecklade modernite
ten” under ett fältarbete vid VW-Skoda i Mlada Boleslav. Där hade invånarna 
medvetet satt eld på de lyxlägenheter som tillhört de sovjetiska officerarna i sta
den. Det var sedan otänkbart för någon att reparera dem och flytta in därför att 
de var besmittade. Idrottsplatser och filmpalats förföll. På trottoaren fanns män
niskor och på balkongerna hängde tvätt. ”Gatans modernism” kunde ställas 
mot världsbilder och politiska system, och den nya ekonomismen. ”Investment 
opportunities in the Czech Republic” beskrevs på Internet: Tjeckiska republiken 
var landet med den billigaste och mest välutbildade arbetskraften i Östeuropa. 
Volkswagen, Coca-Cola och Philip Morris var först på plan.

Nedrustningen av de sociala trygghetssystemen som tog fart under åttiotalet 
kommer sannolikt att gå till historien som ”the crisis of the welfare state” (Eng- 
bersen 1993). Bredvid USA blev Storbritannien det tydligaste exemplet på en ny 
social ordning, men också i de övriga länderna i Europa kom nedskärningarna att 
drabba alla områden - bostadsmarknaden, hälso- och sjukvård och barnomsorg. 
Dessa processer har givit upphov till en diskussion om nyfattigdom. Det finns 
många ord som pekar i samma riktning: ”utslagning”, ”marginalisering”, ”soci
al isolering” och ”tvåtredjedelssamhället”. Det finns en rädsla för de utslagna 
gruppernas ointresse för den politik som endast gynnar dem som har fördelar av 
de sociala marginaliseringsprocesserna i den nya ekonomin. Det minskande val
deltagandet har å andra sidan varit en väckarklocka i många europeiska länder.

Globala informationsvärldar

Globalisering har kommit i fokus under senare år. Uppmärksamheten riktas mot 
transkulturella fenomen som ”Information and Communication Technologies”
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(ITC). Nyheter från denna värld presenteras ofta i dramatiska former.
Ett av de klassiska studiefälten inom kultur- och samhällsforskningen gäller 

frågor om individ-struktur och subjektets roll i moderniseringen. Huvudinrikt
ningen nu för tiden bestäms av de kulturella logikerna — subjektet utvecklar en 
förståelse kring sin existens och skapar sina livsvärldar i nära anslutning till 
marknaden, storstädernas expansion och ICT.

Faran med den globala utvecklingen av informationsteknik är att människan 
inte längre presenteras som en förhandlingspart när en ny teknik ska införas 
eftersom hon själv är innesluten i den. De traditionella tolkningarna av subjek
tets livsvärld i västerländska samhällen har därmed delvis förlorat sin skärpa. 
I den virtuella världen upplever människan en dramatisk förändring av begrepp 
och betydelser som både berör henne själv och hennes relationer till andra.

Rutinanvändningen av högteknologiska system påverkar alla vardagslivets 
skiften. Relationen människa-teknik är ett stort område som alltmer kommit i 
främsta rummet i våra diskussioner vid etnologiska avdelningen i Uppsala, lik
som de kulturella betydelserna av sådana begrepp som ”human centred techno
logy”. I det perspektivet kommer ICT-marknadens orientering mot en medierad 
global gemenskap att vara en viktig utgångspunkt.

Somliga människor finner det intressant att tillbringa 365 dagar i ett hus beva
kat av webbkameror som sprider privatlivet sekundsnabbt över nätet. Det kan 
vara ett exempel på att ett begynnande världssamhälle av medierande strukturer 
inte behöver betyda en världsomfattande förståelse mellan människor och kulturer.

IT-revolutionen beskriver sociala strävanden. Dessa strävanden sträcker sig 
över stora områden, från webbhantering och nätverksbygge på alla plan, från 
ultra-nationalistiska rörelser till fackföreningar, från fundamentalistiska anti-sys- 
temgrupper till politiska partier och fritidsaktiviteter. Det har funnit starka rörelser 
för kvinnors frigörelse och barns utbildning, som mer eller mindre skapats i den 
virtuella världen. Allt sammanfattas på nätet (Harcourt 1999). Upptäckten av ett 
medium innebär samtidigt frigörelse och konstruktionen av ett kulturellt medve
tande. Nätet är en annan värld, skenbart befriad från auktoriteter (Arvastson 2001).

Internet har blivit ett laboratorium för den senmoderna människan att expe
rimentera med sig själv, sina sociala relationer, identiteter, bekräftelser, ambitio
ner och komplicerade intressen av att ”vara någon”. Samtidigt demonstrerar IT- 
användaren sin kapacitet att redigera, ordna och förvalta sin kulturella existens. 
Vad det betyder för invånarna i Montevideo och Hanoi vet vi inte mycket om.

En postmodern etnografi

Under senare år har etnologerna kommit i närkontakt med diskussionerna om 
det senmoderna samhället. Tanken på en ny etnografi har än en gång blivit aktu-
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ell; någonting liknande utspelade sig på sextiotalet med intresset för fältarbetets 
många metoder. Tre olika budskap tycks konkurrera om utrymmet den här 
gången:

• en återgång till beprövade metoder med intervjuer efter frågelista, samtal 
och observationer

• en experimentell inriktning som grundar sig på forskaren som ett ska
pande subjekt

• en mer spårande impressionistisk etnografi som läser mänskliga avtryck 

Ingen riktning är bättre än den andra. Men onekligen har etnologerna under de 
senaste decenniet blivit öppnare för alternativ utan att förlora kontakten med 
den tolkande metoden.

Frågorna om det senmoderna och postmoderna samhället är stora, men de 
har alltid en subjektiv konsekvens och en inneboende kulturell logik. De syns i 
vardagslivet, i fabriken eller på gatan. Det är forskarens privilegium att ställa frå
gorna, men formuleringen bestäms ofta i ett makroperspektiv medan de sociala 
situationerna på vardagslivets nivå ger många olika svar. Verkligheten ligger öp
pen och tål varierande perspektiv. De etnografiska metoder som ligger invävda i 
de gatubilder som den franske teoretikern de Certeau skildrar illustrerar resone
manget. Hans försök att finna nyckelord och gestaltande associationer kan vara 
viktiga (1984).

Kanske är dagboksanteckningar den åtråvärda formen för berättelser om den 
resa som alla fältarbeten är - positionerna flyttas fram med varje ny dag. Berät
telsen har en förmåga att gestalta, förmedla och koncentrera händelser, att ute
sluta tvivlet och att reproducera händelser: en man sitter på en bänk och sam
talar med en annan, en kvinna vänder sig om på gatan och ropar på sina barn 
och en pojke kör iväg i en röd Porsche.

En del författare uppfattar den postmoderna texten som en litterär form. Den 
associativa texten hos Jameson betonar verklighetens mångsidiga karaktär och lå
ter resonemangen kretsa kring vad läsaren ser, ungefär som åskådaren upplever 
en bild. Det har ofta slagit mig under mina fältarbeten att ambivalens är ett av 
nyckelorden i postmoderna teorier, som i den franske sociologen Jean Baudril- 
lards resonemang kring alienation (1988). Men frågan är: Hur ser ambivalens ut i 
praktiken när vi kommer ut på gatan? Eller för att följa Baudrillards tes om män
niskan som sveps in i information: Hur ser den informationströtta människan ut?

Bilfabriker

Jag åkte till Dagenham i östra London och Mlada Boleslav norr om Prag, gick på 
gatorna, betraktade människor, avlyssnade samtal, träffade människorna i pubar
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och fabriker i mitten på 1990-talet. Vid den tiden började japanska biltillverkare 
bygga egna fabriksanläggningar i USA. Senare riktades intresset till Europa och 
den första brittiska Toyotan rullade ut ur fabriken i Burnaston i England år 
1992.

Medierna bevakade de stora bilfabrikerna och kände vittringen av konflikter: 
strejkande arbetare i slagsmål med kravallpolis vid den nedläggningsdrabbade 
Renault-fabriken i Vilvoorde norr om Bryssel den 4 april 1997. Företaget avske
dade 3 100 arbetare för att förbättra balansräkningen, polisen ryckte ut med 
vattenkanoner, arbetarna kastade stenar, ägg och smällare och gick löst på tagg- 
trådshindren med träpåkar och stålrör. Borta var sjuttiotalets mediala intresse 
för sociala reportage.

Den grundläggande metodiken

Etnologer utvecklade en grundläggande metodik för mötet med det främmande 
och att utforska kulturer redan före andra världskriget. Det finns ingen anled
ning att betvivla deras strävanden. De gav sig ut i samhället för att dokumentera. 
Den uppgiften är fortfarande grundläggande: att lägga fram bevis för något, lik
som en tanke som söker bekräftelser.

Det första en etnolog gör är att föra samtal med andra forskare. Ibland sker 
det inom ramen för ett forskningsprojekt. Dessutom bör forskaren vara oriente
rad i litteraturen på ett tidigt stadium och väl förtrogen med databaser, sök
motorer och bibliografiska verktyg. Det är aldrig bra att missa erfarenheter som 
andra forskare har gjort, bara för att vi inte känner till sökmotorerna och de 
elektroniska vägarna. Många etnologer har sannolikt också fått erfara det 
löpande tankeutbytets betydelse och det vanskliga med att vara ensam, utan 
möjlighet att pröva sina frågor vid själva källan.

Medlemmarna av forskarseminariet vid Etnologiska avdelningen vid Uppsala 
universitet fanns med på ett fältarbete i östra London i november 1996. Med 
deras ögon såg jag Fordfabriken i Dagenham - där jag varit flera gånger tidigare 
- på ett nytt sätt. Deras gatuetnografi, publicerad i Det urbana rummet (Arvast- 
son 1999), gjorde allt mycket intressantare. Ensamarbetet har sina fördelar, inte 
minst i rörligheten. Men jämförelserna och diskussionerna som uppstår när 
många arbetar tillsammans i samma områden tillför ett mervärde.

Valet av fält

Ingen plats för ett fältarbete kan någonsin vara vald på ett optimalt sätt - sådana 
platser finns inte. Varje plats ställer sina egna frågor och därmed luras vi av 
tanken att frågorna tillhör platsen. Själv vet jag mycket väl vart jag skulle åka för
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att undersöka genomslaget för den nya ekonomin i Östeuropa och vilket gam
malt kulturpalats jag skulle välja som exempel på den gamla. Jag känner till 
adressen, de slitna golven och lukten av städmedel. Uppsalaetnologen Håkan 
Berglund-Lake har diskuterat bräckligheten i ett sådant resonemang i sin av
handling om sågverksarbetarna i Sundsvallsdistriktet på 1870-talet (Berglund- 
Lake 2.001). En effekt av etnologiska metoder är att vi så gärna förlägger före
mål och tankar till platser som vi besökt: rummet äger dem och fenomenen ”äger 
rum”. Därmed har vi på något sätt givit dem en stadga så att vi kan studera dem. 
Sådant fastnar i anteckningsboken.

Antagligen har många etnologer fått uppleva hur deras ansatser bleknade när 
de kom ut med sina frågor i samhället. Etnologen väljer nämligen sällan något 
objekt. Istället träder objekt fram, hamnar i synfältet och ställer frågor. Hur 
objekten inbjudande lockar uppmärksamheten till sig är ett problem i sig och 
tämligen viktigt. Vi tror att vi ser vad vi vill se och vad vi har föresatt oss att stu
dera och vi tror oss om att arbeta systematiskt efter en plan, men så är det inte. 
Planerna löses upp, revideras. Mina möten med bilfabrikerna var som att gå in i 
en skog, många förlorar riktningen och börjar gå i cirklar när frågorna inte 
stämmer. Men driften att röra sig framåt finns alltid närvarande. Tänk efter hur 
det ser ut på en gata med ett myller av människor i storstaden. Trängsel, oväntade 
rörelser - taktilt. Ljudet av fotsteg - musik.

Fältarbete som linje

Jag promenerade mycket under mina fältarbeten vid VW-Skoda i Mlada Boleslav 
och vid Ford Dagenham. När man går passerar intrycken osorterat, som oklippta 
sekvenser ur en film: Plaststuckaturer i skyltfönstren, husmödrars fingrar. Röster 
i kaféer och samtal på bussen var sekvenser som letade efter sina övergångar och 
som väntade på redigering. Bilar som rusar motorerna, ljudet av barn som spelar 
boll på en trottoar och en mamma som ropar.

Lundaetnologen Elisabeth Högdal har gjort ett värdefullt tillägg till metoden 
att gå som hon kallar walking talking (Högdahl 2000k Tillägget innebär att 
forskaren samtalar med en lokal följeslagare under promenaderna, en guidande 
röst. Intrycken struktureras som en vandring både i fysisk och överförd bemär
kelse som en film, som med sina klipp vindlar sig fram och följer gatorna som i 
Woodstock i Kapstaden. Följeslagaren förklarar betydelser och leder som en 
blindhund. Stimulerad av Högdahls tankar vill jag gärna se fältarbete som en 
vandring även i andra bemärkelser.

Hur skulle tecknaren göra? Det finns två sätt att rita av en gata. Antingen 
börjar konstnären med en detalj. Eller med de stora linjerna. Vi börjar med järn
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vägen när vi ska rita av en station. Vi måste börja med de stora linjerna för att 
lyckas.

Frågor om det senmoderna

Här är bron över Öresund, här är Millenniedomen, här är lyftkranarna i Dock
lands som myndigheterna först tog bort för att de var så fula och sedan återinsat
te som obrukbar konst utan vajrar och hjul. Landskapet sökte motiveringar. Den 
nya ekonomin kraschade i avbrutna byggnadsprojekt och en parkeringsplats för 
12 ooo bilar utanför Millenniedomen. Hur beskriver vi avbrutna projekt i den 
nya ekonomin? Texten översilas som ängar av betydelser som lägger sig mellan 
raderna, som gör att den första läsningen övergår i den andra och den tredje.

När vi vänder blickarna mot det förflutna upptäcker vi snart en skillnad 
mellan oss och våra föregångare. Tidigare etnologer kände samma glädje över 
att få anteckna, fotografera och mäta upp. De var beskrivare och upplevde sam
ma tillfredställelse när de lade sista handen vid sin uppteckning. Men de sociala 
projekten behärskade kulturforskningen decennium efter decennium efter andra 
världskriget. Det fanns bara en betydelse i beskrivningen och den var vetenskap
lig, näst intill matematisk.

Den nya ekonomin, rörligheten och flexibiliteten påverkade oss och tvingade 
fram ställningstaganden. Matematiken i dokumentationen förändrades på grund 
av samhällets förändring under sjuttio- och åttiotalen. Den kritiska etnografin 
ville avslöja och frilägga de krypterade budskapen om makt och hegemonier i 
samhället. Antaganden, förutsättningar, tekniker och metoder som länge ansågs 
lämpliga övergick i en annan fas i denna kritiska kulturanalys under 1990-talet.

Många forskare som annonserar sina postmoderna teorier i inledningen fast
nar i en etnografi utan kritisk substans. De ser teorin som ett empiriskt fält. De 
skriver om tillstånd av alienation utan att ha sett det och obscenitet utan ha nå
gon bild från gatan att jämföra med. De frilägger vertikaliteten i det senkapitalis
tiska tänkandet, fritt efter Fredric Jameson, oberörda av dess logiska konsekven
ser för ett fältarbete. På nytt måste vi acceptera det ofärdiga som varje fältarbete, 
varje tanke och varje belägg representerar. Även en beskrivning måste få vara 
ofärdig och avbruten utan att förlora sin egenskap som källmaterial och bevis 
för något som vi har sett. Detta ligger väl i linje med Jamesons uppfattning om 
den postmoderna textens möjligheter. Den tillåter sig att vara ambivalent - läs
ningen sker överallt, också på de vita ytorna.

Fackföreningarna vid Ford och Skoda väntade sig mer av mina undersök
ningar; för dem var jag inte vem som helst. De ville att jag skulle sprida känne
dom om deras utsatthet och marginalisering i den nya ekonomin. Men forskaren 
behöver inte vara särskilt aktiv i förhållande till dem han eller hon studerar. Fält
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arbetet är i det stora hela befriat från ansvar och det är ett drag i etnologin som 
jag har svårt att förlika mig med. Det innebär en stor frihet att få röra sig fritt 
och betrakta andra människor och skriva ned vad man ser hos dem, utseenden, 
händelser och rörelser - men den största friheten är ofta att få stänga av band
spelaren, stoppa anteckningsboken i fickan och åka hem. Som flyglärare på som
rarna har jag förstått att det finns elever som upplever landningen som flygets 
tjusning. Den totala koncentrationen ersätts med glädjen över att vara tillbaka. 
Jag tror att vi borde uppmärksamma återvändandet som ett alldeles speciellt 
metodproblem.

Samtidigt finns det ett moment av allians byggande i alla undersökningar. 
Forskaren ställs inför situationer när han eller hon måste ta ställning. Det är en 
intressant situation som ställer andra krav än dem som vi brukar lära ut i läro
salarna och som berättar om de sociala bekräftelsernas betydelse och värdet med 
en omedelbar kunskapsförmedling och diskussion.

Vi kan se att etnografi i det senmoderna handlar om att frilägga det mänskli
ga tänkandet. Fenomenologi ligger nära - hur människan laddar verkligheten 
och inreder den. Men det handlar också om tid - människans sätt att begrepps- 
liggöra dået, nuet och framtiden. Finansexperterna, politikerna och makthavar
na i IT-industrin som regisserade den nya ekonomin frågade inte om det var en 
ny tid. De var övertygade om den revolutionära potentialen i informations- och 
kommunikationstekniken. Därför är de första frågorna att ställa: Finns upplevel
sen av en ny tid, känslan av något som förändrats? Upplever vi en tid som går 
fortare, en känsla av accelerationskrafter? Vad upplever människan? Vad sker på 
gatan? Var står gathörnens etnografer?

Människans behov att kontrollera framtiden med sina tankar löper genom 
århundraden. Hon har velat styra den och känna förnöjelsen av att se sin förut
sägelse gå i uppfyllelse. Det påminner om religionens värld och tiden som rör sig 
mot sin egen fullbordan. Här döljer sig ett etnologiskt fält som är väl inarbetat: 
Vilka betydelser ligger i uppfyllelsen, vilken förnöjsamhet ligger i känslan av att 
se planen förverkligad eller antagandet verifierat? Dessa processer av verifiering 
var väl kända och inarbetade i bondesamhället.

Det okända är föremål för onda tankar. De onda tankarna är den första 
impulsen att möta det okända. Därmed kommer vi in på ett område som handlar 
om grunddragen i det mänskliga tänkandet även i det senmoderna samhället.

Betraktaren och objektet

Betraktaren gör sina iakttagelser; inget kan hindra honom eller henne från att se 
hur andra människor uppför sig eller lyssna till deras samtal. Den egna kroppen 
fungerar som en magnet som drar till sig allt metalliskt, oberoende av storlek och
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form. Alla etnografiska fakta blir som järnfilsspån i ett elektromagnetiskt fält: de 
vägs samman och förenas i tolkningen. En sådan metod påminner om en för
handling och kompromisserna svävar mellan betraktaren och objektet.

För dem som arbetar med etnografiska metoder, främst intervjuer, samtal och 
observationer, gäller att de antecknar. Men somliga tar till sig och har en för
måga att lyssna och se: de läser betydelser med stor inlevelse som om det var 
deras egna berättelser. De har förutsättningar att komma närmare andra män
niskor än andra. Närheten och inlevelsen är viktig. Närheten innebär en möjlig
het är inkludera sig själv med objektet och att vara en del av det betraktade. Det 
är en inkluderande metod.

I den cartesianska traditionen, som utgår från distinktionen mellan kropp 
och själ, finns människan som bärare av ett reflekterande medvetande. Det 
betyder att hon granskar sig själv och sina handlingar, men förmår inte alltid att 
reflektera över dem. Stora delar av hennes liv sker utan någon kritisk eftertanke. 
Hon tränger bort det.

I den franske filosofen Jean-Paul Sartres fenomenologi finns inte ordet bort
trängning utan ”ond tro” (Agrell I98z:z6ff). Det betyder att människan hellre 
döljer vad hon vet om sig själv än att hon reflekterar över det. Hon är hela tiden 
inriktad på att vara den person som hon inte är och försöker ständigt bli någon 
annan. Hon är i ständig tillblivelse.

Fältarbetaren kan namnge informanterna, men ändå är de bara objekt bland 
andra objekt. Resultatet blir bara förmodanden, ett logiskt resonerade om deras 
verklighet. Insidan av personerna vid Ford och Skoda hade jag inte tillgång till, 
lika lite som de kunde läsa min insida. Därför måste jag tolka vad som sker i det 
inre hos den Andre, i hans eller hennes verklighet, genom att läsa utsidan. Så är 
det också med Blicken som jag använder. Den Andre blir en uppsättning katego
rier och kulturella begrepp som föds i betraktelsen. Merleau-Ponty beskriver 
världen som en väldig insida och jaget som är fullständigt utanför sig själv. Denna 
betydelse ger en liknande etnografisk konsekvens (Bullington 1999:198).

Vad som finns i medvetandet hos den Andre är otillgängligt. Det är kategori
löst och ligger och väntar på tolkningar. Men skulle jag kräva att den Andre 
rättade sig efter min Blick så skulle det vara en fullkomlig kränkning - ett frihets- 
berövande. Därför är betraktaren på väg in i en konflikt med den Andre. Men 
Blicken förmår inte kolonisera någon, möjligen till en viss del, men aldrig full
ständigt. Många gånger har jag lagt märke till att människor räknar med en viss 
tid för seende och visuella former av kommunikation, ett par sekunder vars 
längd är kulturellt betingade. När vi betraktar den Andre för länge och över
skrider den utmätta tiden så börjar koloniseringsprocessen bli allvarlig. Situatio
nen börjar bli spänd. Den som använder Blicken för länge kan göra det för att
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uttrycka makt över den Andre. Den som blir betraktad för länge börjar känna 
sig osäker. Den vuxne säger till barnet: ”Se mig i ögonen”, vilket gör barnet 
osäkert. Det är en fråga om en maktrelation. Men läsningen med ögonen kan 
också vara attraktiv. Kanske någon resonerar så här: Efter framgångar i arbets
livet vill jag synas på ett sätt som gör att den Andre beundrar mig. Känslan av att 
vara iakttagen kan leda till känslor av stolthet. Den Andre beundrar mig och på 
samma sätt kan mina blickar beundra den Andre.

Dessa frågor kring Blicken och anteckningen dök upp under mina fältarbeten. 
Jag önskar att varje människa fick samma möjligheter som jag att någon gång 
under livet arbeta med metodiken som innebär att vara seende och blind sam
tidigt. Att få gå omkring i en stad där man som besökare har begränsade kun
skaper i språket. Där gatulivet är en stumfilm och där frågor och svar hänger 
samman i bildsekvenser. Där det är tillåtet att vara vilse eftersom det är den bästa 
förutsättningen att finna vägen och lära sig något nytt. Den postmoderna 
metoden syftar till en kritisk etnografi, men likväl kvarstår uppgiften att spåra 
människan och det mänskliga i bokstavlig bemärkelse.
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"Vad kan ett naturhistoriskt perspektiv tillföra den kulturhistoriska dokumentationen och vad kan ett 
kulturhistoriskt perspektiv tillföra den naturhistoriska museiverksamheten?"
Betupptagning i Skåne, troligen omkring 1960. Foto: Pål-Nils Nilsson, Riksantikvarieämbetet.

Staffan Tborman och Helena Westin

Natur och kultur
- två perspektiv som kan berika varandra

Att uttrycka en skillnad mellan natur och kultur görs ofta som en starkt värde
rande konstruktion. Genom att betona skillnaderna vill man antingen uttrycka 
att naturen är bra och den människoskapande kulturen är dålig, eller påstå att 
kulturen är bra och det som är natur eller naturligt är torftigt och outvecklat. 
Grunden till denna tanke finns hos C. P. Snow (1961) som delade upp männis
kans olika livsmönster i kulturfolk och naturfolk. Naturfolken framställdes där 
till exempel som primitiva varelser som hade en andefattig kultur. I många av
seenden ser vi fortfarande dessa två världar - kulturens och naturens. Men vi 
måste och kan inte leva i den ena eller den andra. I en produktiv dialektik borde 
vi kunna se världen med både naturens och kulturens glasögon och på så sätt få 
en mycket mer intressant och mångfacetterad bild av dem (Svensson zooi).

Ur ett naturvetenskapligt perspektiv är människan en biologisk varelse som
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föds, förökar sig och dör och som lever i kulturskapade miljöer. Det naturliga ur
valet har format människans kulturella utveckling. Hennes kultur och samhälls
byggande grundar sig på att tillfredsställa biologiska behov av överlevnad, för
sörjning och reproduktion (Thorman 1998, Tullberg 1998). Därför kan inte 
människan ställas i motsatsförhållande till naturen. Människan är en del av den. 
Den kulturella roll människan spelar i ekosystemet är inte att betrakta som en 
kontrast, utan hon både anpassar sig till det och skapar nya ekosystem av mer el
ler mindre varaktig karaktär (Svensson 2.001).

Industrialiseringens evolution

Man kan också se den industriella utvecklingen i vårt land ur ett sådant perspek
tiv. De olika upptäckter och uppfinningar som människan - genom sin medfödda 
nyfikenhet eller framtvingat av överlevnadsbehov - har åstadkommit gav förut
sättningar till utvecklingen. Det var först när hon kunde använda ånga, utnyttja 
vatten för elframställning och de fossila bränslena för energi som de svenska na
turresurserna effektivt och storskaligt kunde utnyttjas. Skog och malm kräver till 
exempel stor tillförsel av energi för att kunna exploateras i större skala. Dessa 
större anläggningar - fabrikerna - krävde dels många människor som arbetade 
med produktionen, dels många människor som svarade för andra funktioner för 
att samhället skulle fungera. Olika orter utvecklade lokala kulturer som skapade 
samhörighet mellan människorna, vilket stärkte lojaliteten till det egna.

Ur ett perspektiv är denna utveckling gynnsam för människorna, ur ett annat 
missgynnsam. De samhällen där lojalitet och konservatism hindrar nya impulser 
och idéer från att tränga in blir ganska snart på efterkälken. Både teknik och 
mänskliga värderingar kräver idéförnyelse för att samhällen ska överleva mer än 
ett par tre generationer. De som inte anpassar sig till förändrade förutsättningar går 
under. Detta blir alltmer synligt i den globala ekonomi som nu utvecklas med en 
accelererande hastighet. Tidigare kunde effekterna av detta i viss mån begränsas 
genom till exempel administrativa regelverk, avtal och tullar, vilket i längden ledde 
till en ännu större eftersläpning av industriutveckling och teknik. Men industri
produktion och ”know how” är i dag en global angelägenhet där tillverkning och 
utvecklingsarbete omedelbart flyttar till den del av jorden där största produktions
förmåga nås till minsta kostnad. Om industritillverkning tidigare kunde garanteras 
i ett samhälle i kanske ett par tre generationer, gäller i dag i bästa fall fem till tio år.

Denna utveckling gäller även våra traditionella industrier baserade på skog och 
malm. Nedläggningen av sådana industrier har de senaste decennierna skett med 
en rasande fart. Produktionen koncentreras till några få stora anläggningar som är 
alltmer automatiserade och där de som arbetar har hög utbildning. Den traditio
nelle arbetaren finns knappt längre. Industrisamhällenas kultur ändrar form och
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innehåll. Traditionella värderingar och kulturmönster bryts eller byts mot nya.
Ur naturvetenskaplig synvinkel utsätts människorna i dessa samhällen nu för 

andra selektionskrafter som formar deras beslut om livsmönster. Tidigare räckte 
trygghet och lojalitet inom gruppen mot den lokala industrin för många som 
riktlinje för att välja livsmönster. Industrin garanterade försörjning och ett väl
stånd som det gick att bygga sitt liv på och man hade en känsla av kontroll över 
sin situation. I dag finns inte den kontrollen. Det lokala har alltmer påtagligt 
vävts samman med det globala. Osäkerhet, oförutsägbarhet, bristande kunskap 
och kännedom om framtiden medför att människor väljer andra livsmönster 
som är mer anpassade till den rådande situationen. Detta påverkar dem i frågor 
om överlevnad och försörjning, alltså det som formar deras reproduktions
strategi. Med andra ord frågor som: var ska jag bo, vad ska jag leva av och när 
ska jag skaffa barn - om jag nu vill?

Deras kultur och samhällen försvinner - blir industriminnen. De blir minnen 
från en svunnen tid, där den kunskap som utgjorde fundamentet för samhälls
strukturen inte längre har något produktivt värde. Istället har den under ett par 
tre generationer framåt ett mänskligt och samhälleligt värde. De var en del i en 
kontinuerlig process av mänsklig anpassning och utveckling för överlevnad, där 
nya livsmönster ständigt växer fram, lever upp, och med tiden dör ut och ersätts 
av andra.

Naturvetenskapliga metoder och perspektiv

Naturvetenskapen arbetar oftast kvantitativt. Genom att ställa upp hypoteser 
mot varandra försöker den falsifiera hypoteser som inte håller utifrån tillgängliga 
data som uppnåtts genom experiment eller fältstudier. På det viset går arbetet 
vidare med nya frågeställningar och hypotesprövningar. I ett naturvetenskapligt 
evolutionistiskt perspektiv är det de naturgivna förutsättningarna som skapar de 
samhälleliga och kulturella strukturerna. De ger grunden för livsförutsättningarna 
genom drägligt klimat, mat, skydd, vatten och luft. Undantag finns naturligtvis, 
men då brukar sådana strukturer vara begränsade i tid, bryta samman och gå un
der - i flera fall med mänskligt lidande som följd. Det är bara att jämföra förhål
landena i dagens Mellanöstern med hur de var för 10000-12 000 år sedan då 
den agrara kulturen växte fram. Då var området ett fruktbart livfullt landskap. 
I dag är det ett ofruktbart förött landskap, egentligen otjänligt för mänsklig bo
sättning, vilket ödelagda skogar, försaltade jordar och vattenbrist bidrar till.

Dokumentation och perspektivmöten - möjligheter och problem

Med utgångspunkten att se världen både med kulturens och med naturens glas
ögon är frågan hur vi kan hitta former för att dokumentera industrisamhällets
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kulturarv. Naturvetenskaplig metodik som kombineras med de kulturhistoriska 
metoderna skulle självklart tillföra dokumentationsarbetet på de kulturhistoris
ka museerna nya dimensioner och perspektiv. För vissa typer av dokumentation 
på naturhistoriska museer kan kulturhistorisk metodik vara av värde för att för
stå de bakomliggande orsakerna till förändringar i naturmiljön. Det gäller främst 
när vi vill finna förklaringsmodeller till olika skeenden eller när vi vill skilja ut 
naturliga processer från de kulturella eller mänskligt påverkade. Ett aktuellt om
råde är klimatfrågan, där vi både för att förstå och för att kunna lösa problemen 
måste förstå de underliggande mänskliga värderingarna och attityderna.

De möjligheter som mer konkret kan urskiljas är:

• Att dokumentera betingelser för livsformer eller de naturresurser som 
samhället utvecklats från. Det omfattar variation över tiden, genom till 
exempel klimatförändringar, missväxt eller att resursen är utvunnen eller 
försvunnen. Exempel är det kalla klimatet under stora delar av förra år
tusendet, sillperioder, att resursen blir förgiftad eller att malmen tar slut.

• Utveckling över tiden för att få förståelse och möjligheter att beskriva 
landskapets förändring.

• Industrialiseringens påverkan på landskapet genom förändringar av livs
miljöer för människor, djur och växter.

• Ideal när det gäller att planera utemiljöer, trädgårdar och hur naturen 
brukas.

• De olika synsätt som tolkningen av industrialiseringens betingelser och 
konsekvenser analyseras efter. De naturvetenskapligt darwinistiskt 
präglade frågeställningarna kan ställas mot ett ekonomiskt, samhälls
vetenskapligt eller humanistiskt synsätt.

Några av de problem som kan urskiljas med en sådan mer integrerad dokumen
tation är:

• De skilda vetenskapliga traditionerna som bland annat kommer till 
uttryck i tankesätt och språkbruk. Hur förstår vi varandra?

• Olika vetenskapliga metoder, där en kvantitativ beskrivning ska möta en 
hermeneutisk tolkning, och tillämpas i det praktiska arbetet. Hur får vi 
dessa metoder att komplettera varandra?

• Olika strukturer i Sveriges museiorganisation, där ett starkt natur
historiskt riksmuseum med ett uppdrag som inte omfattar kultur
historisk dokumentation ska möta en decentraliserad kulturhistorisk
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museiorganisation som har få tjänster inriktade på dokumentation och 
där naturhistorisk kompetens i princip saknas. Hur kan vi hitta former 
för att samarbeta inom den befintliga strukturen?

En integrerad dokumentation bör vara ett fruktbart sätt att utveckla dokumenta
tionsarbetet. Problemen är inte så oövervinneliga att de förhindrar sådana in
satser. Vet vi om var svårigheterna finns kan vi också lösa dem. Kanske är med
vetenheten om de olika synsätten det första och viktigaste steget som leder till att 
vi faktiskt ställer frågan: Vad kan ett naturhistoriskt perspektiv tillföra den 
kulturhistoriska dokumentationen och vad kan ett kulturhistoriskt perspektiv 
tillföra den naturhistoriska museiverksamheten? Genom att ställa frågan i denna 
artikel har vi kanske tagit ett litet steg på vägen mot integrerad dokumentation.
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"Finns det en lokal vardagssamhörighet så delar medlemmarna samma verklighet, även om de har 
olika ingångar och perspektiv på denna verklighet."
I tvättstugan. Foto: Karl Erik Granath, © Nordiska museet.

Karl-Olov Arnstberg

Museer och metoder
All forskning och dokumentation har två fundament. Det ena är att vi vill veta 
något, det vill säga få kunskap. Det andra är att vi vill att det vi får veta ska vara 
korrekt, det vill säga sant. I traditionell museiforskning, som framför allt har 
sysslat med mänskliga lämningar, är dessa två krav förhållandevis okomplice
rade. Antingen vet vi att exempelvis ett hårarbete är förfärdigat i Våmhus eller 
också vet vi det inte. Vi vet att rännknuten är en medeltida konstruktion, eller 
också vet vi det inte.
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Att kunskapen vanligen är ganska handfast innebär dock inte att det alltid 
handlar om någon enkel forskning. Ofta är det ett avancerat detektivarbete att ta 
reda på var ett föremål kommer ifrån, liksom hur och av vilka det har använts.

Forskning och dokumentation har också ett tredje fundament, nämligen att 
det finns en frågeställning - ett problem. I föremålsforskning är det vanligen 
föremålen i sig själva som utgör ”problemet”. Vi vill veta något mer om dem än 
det som redan är känt. Föremålen härbärgerar gåtor av olika slag.

Även om museer väsentligen består av föremålssamlingar - det är föremålen 
mer än något annat som utgör museernas tillgångar - så brukar inte musei- 
forskare vilja bli betraktade som föremålsforskare. De uppfattar nästan alltid 
föremålen mera som ett medel än som ett mål. I standardretoriken brukar ingå 
att det är människan som står i centrum, inte föremålen. Kulturhistoriska muse
er har dels inriktat sig på att dokumentera sin egen samtid (Samdok), dels för
skjutit sitt intresse från föremål mot olika livsformer och livsstilar. När Nordiska 
museet exempelvis ställer ut en punkares utstyrsel är det visserligen ”föremål” 
det visar, men det utställaren egentligen vill belysa är punken som en modern 
subkultur. Likadant om vi vill dokumentera hur fiskare längs Höga kusten lever 
sina liv. Båtar, redskap, kläder och andra ting är viktiga men museerna vill ge 
mer fullödiga beskrivningar och analyser av vårt eget samhälle än de som 
begränsar sig till föremålen.

Detta beror inte enbart på att museiforskarna tolkar sin profession på ett an
nat sätt än tidigare, utan också på att föremålen sedan lång tid är globala 
industriprodukter. Punkarnas kläder är kanske tillverkade i Malaysia och sålda i 
London, bara för att ta ett exempel. Och fiskarna vid Höga kusten kör med 
Yamahamotorer från Japan i sina båtar. Föremålen är inte mindre viktiga än förr, 
men det är endast undantagsvis som de har lokalt ursprung och på så sätt utgör 
fästpunkter för en utforskning av lokala kulturer.

Samhällsforskning
När museerna gör anspråk på att bedriva samhällsforskning mer än föremåls
forskning, kompliceras de tre fundamenten som nämndes ovan: kunskap, sanning 
och problem. Museiforskaren behöver metoder, något slag av ledstänger i sitt 
arbete. Exempelvis har den förhållandevis magra kunskap som finns om ett gam
malt föremål bytts ut mot ett i det närmaste oändligt kunskapsflöde för den som 
ska ta reda på något om punkare, fiskare, eller någon annan livsform eller livs
stil. Vad är väsentligt och vad är oväsentligt att hålla rätt på?

Situationen är ofta den att det finns för mycket information som gör anspråk 
på att vara kunskap, liksom det finns många ”sanningar”, det vill säga många 
versioner att frilägga. Till och med själva frågeställningen kan vara problema-
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tisk. Hur vet vi vilka frågor som är viktiga och vilka som är mindre viktiga, 
innan vi har stiftat närmare bekantskap med vårt forskningsfält?

Antagligen bör vi kräva av museiforskningen att den på något sätt bör ha sin 
egen karaktär, i relation till den forskning som universitetsforskare sysslar med. 
Det blir svårt att argumentera för att museer ska syssla med detta slag av forsk
ning om museiforskarna gör ungefär samma sak som universitetsforskarna, om 
det vill sig illa med lägre kvalitetskrav.

Nedan ger jag mitt eget förslag på hur museiforskare bör lägga upp sitt 
arbete. Det innebär givetvis inte att jag tycker det är det enda sättet att arbeta på. 
Snarare är det ett personligt svar på frågan ”om Du fick bestämma hur museerna 
skulle bedriva sin samhälls- och nutidsorienterade forskning, hur skulle den då se 
ut?”

Empiriskt och handfast

Mitt första önskemål rörande museiforskning är att den snarare än att vara 
”teorigenererande” ska ta förhållandevis beprövade teorier och metoder i 
anspråk. För att använda bildspråk: universitetsforskare är ofta i färd med att 
bygga vägarna samtidigt som de färdas på dem. De ska inte bara tillämpa sina 
metoder, utan de ska också ständigt kritiskt granska dem och utveckla nya syn
sätt. En konsekvens av detta krav är att mycken universitetsforskning är hårt 
relaterad till olika tidsbundna paradigm. Universitetsforskare ska helst befinna 
sig vid någon intellektuell front av något slag. Resultatet är tyvärr långt ifrån all
tid goda forskningsresultat. Frontforskning är ofta datumstämplad och blir 
omodern efter några år.

Museernas ambition att bevara kunskap för eftervärlden gör att detta givet
vis inte är eftersträvansvärt. Museiforskare bör ha ambitionen att producera 
sådan forskning som eftervärlden kan tillgodogöra sig fem, tio eller hundra år 
senare.

Om museiforskningen ska ha ett bestående värde så krävs det således att den 
håller sig på breda och redan byggda vägar. Medan universitetsforskningen på 
gott och ont ofta är extrem, så är detta inte något attraktivt mål för museiforsk
ningen. Förhållandevis etablerade metoder och ett vetenskapligt språk som är 
läsbart även utanför de invigdas skara är att anbefalla.

Vi kan fråga oss om detta inte resulterar i en rätt tråkig forskning - forskaren 
gör ungefär samma saker hela tiden och aktar sig för att experimentera. Hur ska 
då forskningen kunna utvecklas? För det gäller väl även för museiforskning att 
den stagnerar om den inte utvecklas?

Mitt svar är att det som hela tiden är föränderligt och nytt är den verklighet 
där metoderna tillämpas och inte nödvändigtvis metoderna själva. Med detta vill
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jag göra en i mitt tycke mycket viktig markering: museiforskning bör vara ut
präglat såväl empirisk som deskriptiv. Universitetsforskare bedriver gärna 
”distansforskning”. För dem har den vetenskapliga debatten ofta ett värde i sig 
och det är inte alltid som de baserar sina synpunkter på solida fältarbeten. Jag 
menar att museiforskare bör ställa kravet på sig själva att samla in goda mate
rial, vilket innebär att forskaren tillbringar mycket tid på plats och helst gör så 
kallad deltagarobservation. Ett gediget fältarbete ger många intervjuer och foto
grafier, många observationer och reflektioner i fältdagboken.

Det är också viktigt att skilja mellan en pågående social verklighet och de 
situationer som forskaren själv skapar, vanligen i form av intervjuer. Det material 
som fokuserar på vad folk faktiskt gör är av högre kvalitet än det material som 
består av intervjuutsagor. Vi kan säga att intervjuer är en genväg för att snabbt få 
samman ett material. Men intervjumaterial har väldiga svagheter - inte bara 
genom förträngningar, utelämnanden och förvanskningar - utan genom att ha 
omvandlat ”sociala fakta” till språk. Nu menar jag inte att intervjuer är förkast
ligt. Men forskaren bör vara på det klara med att det material som snabbt kan 
insamlas via intervjuer inte håller samma klass som det material som samlats via 
mer tidsödande och krävande deltagarobservation i rollen av primärmaterial. 
Det kanske bör tilläggas att det givetvis finns situationer där intervjuer är den 
bästa - och ibland också enda - metoden för att samla in material också när det 
gäller studiet av en pågående verklighet.

Det är också viktigt att det redovisade materialet så lite som möjligt har pas
serat genom forskarens medvetande. Om vi exempelvis tar en intervjuutsaga, så 
kan jag som forskare ta del av den och fundera över vissa formuleringar långt 
efter att undersökningen genomfördes. Om däremot intervjun redovisas i forska
rens eget språk, på så sätt att han eller hon säger: ”intervjupersonen sa ungefär 
så här”, så förlorar utsagan sitt empiriska värde. Detta hindrar givetvis inte 
forskaren från att kommentera sitt material, men det är viktigt att skilja på vad 
som är primärmaterial och vad som är forskarens olika bearbetningar. Samman
fattningsvis: museerna bör i sin forskning sträva efter att samla in förstklassiga 
primärmaterial.

Också här har jag eftervärlden i bakhuvudet. Rikhaltiga empiriska material 
har ett bestående värde. Det som är trivialt i sin egen tid växer snarare än 
minskar i värde, i synnerhet om det handlar om primärkällor.

Urval
Det finns en viss risk för att museiforskare som inser att dokumentation och 
insamling av primärmaterial är viktigt anammar ett totalitetsperspektiv. De från- 
händer sig rätten att sortera mellan vad som är viktigt och vad som är mindre vik
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tigt - det får eftervärlden avgöra. Detta är ett om än inte direkt felaktigt, så 
åtminstone fegt förhållningssätt till uppgiften. Också museiforskare bör ha modet 
att göra sina egna urval av vad som är viktigt och vad som är oviktigt. Det kan ju 
hända att en eftervärld skulle ha önskat att forskaren gjort andra urval, men det 
kan inte hjälpas. Det ingår i forskningsuppgiften att söka urskilja väsentligheter.

Till urvalet hör att förhållandevis noggrant bestämma vilka människor som är 
föremål för forskningsuppgiften. För egen del skiljer jag därvid mellan kategorier, 
intressegrupperingarlnätverk och grupper. Exempel på kategorier är vänsterhänta 
snöskottare eller män i ålder mellan 25 och 30 med 1,3 barn. Kategorier är med 
andra ord forskarens urval - folk som ingår i en kategori känner inte varandra. 
Den typen av urval är endast meningsfulla inom kvantitativ forskning. Ett exem
pel på en intressegruppering är ”punkare i Sverige”, för att anknyta till ovan
stående resonemang. Alla punkare i Sverige bor inte på samma plats och de kän
ner heller inte varandra. Trots detta uppbär de gemensamma värderingar och en 
livsstil som är möjlig att utforska med ett kvalitativt perspektiv. Grupper, slut
ligen, är sammanslutningar av människor som delar vardag med varandra, det 
som i engelskan fångas så bra med begreppet community. Tyvärr har vi inte ett 
motsvarande bra begrepp i svenskan. Gemenskap är ett för allmänt begrepp och 
lokalsamhälle, som väl är det som kommer närmast, har en helt annan klang.

Men också grupper kan behöva differentieras, till exempel med avseende på 
ålder och kön. Talar vi om männen i en grupp, eller kanske kvinnorna eller ung
domarna? Vilka människors verklighet är det vi kartlägger? Och vilka inom en 
grupp är det som definierar den relevanta verkligheten? När det gäller grupper 
sägs det exempelvis ibland i feministisk retorik att män och kvinnor lever i helt 
olika verkligheter. Ofta är emellertid en sådan positionering alltför extrem. Finns 
det en lokal vardagssamhörighet så delar medlemmarna samma verklighet, även 
om de har olika ingångar och perspektiv på denna verklighet. En kärnfamiljs 
medlemmar delar samma verklighet, även om pappan, mamman och barnen har 
olika syn på vad som är viktigt respektive oviktigt i vardagen.

Instruktioner och regler

Livet och tillvaron kan beskrivas som en oändlig ström av händelser, där män
niskor agerar gentemot varandra. Att ge en total beskrivning av detta flöde - att 
överföra hela skeendet till språk - är en såväl oöverstiglig som egentligen 
meningslös uppgift. En forskare måste göra någon form av urval och detta urval 
gör vi alla med hjälp av begrepp. Begreppen strukturerar medvetandeströmmen 
och vi ser de delar av tillvaron som begreppen gör relevanta.

Det behöver därvid inte alltid handla om anspråksfulla teoretiska begrepp, 
utan också om mycket vardagliga sådana. Exempelvis finns det en i Sverige gan
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ska sällsynt bil som heter Lexus. Det är en lyxbil, en japansk motsvarighet till 
Mercedes och BMW. I någon biltidning läste jag en gång att en av Lexus stora 
fördelar var att teknikerna hade gjort allt tänkbart för att få denna bil att gå så 
tyst som möjligt, vilket för mig var lockande. Jag har aldrig ägt någon Lexus och 
kommer förmodligen aldrig att göra det. Men jag lägger märke till den när jag 
någon gång ser den i trafiken, trots dess ganska anonyma utseende. Med andra 
ord, begreppet Lexus och de associationer som jag knyter därtill gör att jag i 
trafikhavet skiljer ut just detta bilmärke. Jag fokuserar dess existens.

Det är just detta som forskare gör under sina fältarbeten. Via ett antal be
grepp som de lärt sig i sin forskarroll kommer de att urskilja olika verklighets- 
fragment, för att pussla samman dessa till en världsbild eller till en berättelse om 
man så vill. Via sina fältarbeten får de kunskap - förhoppningsvis en sann kun
skap - om sina studerade verkligheter. Kunskapen gör att de anser sig ha något 
att tala om, något som de på goda grunder antar att andra människor inte tidiga
re kände till.

Två strukturerande begrepp som är en god hjälpreda för mig när jag fält- 
arbetar är instruktioner och regler. Det ändlösa flöde som tillvaron utgör kan 
uppfattas som om det innehåller ett antal instruktioner (en sociolog skulle kan
ske skriva roller). Om jag till exempel går till en badstrand så finns det en 
instruktion som utsäger att jag ska klä mig i badbyxor eller baddräkt, ägna mig 
åt att sola, bada och leka på stranden. När jag gör på det sättet, gör jag ”rätt . 
Eftersom jag i likhet med mina medmänniskor är ett kollektivt djur så gillar jag 
att göra rätt, det vill säga det som andra människor förväntar sig av mig. Om jag 
däremot klädde om till badbyxor när jag går fram till en bankomat, istället för 
att följa en procedur som leder till att jag kan kvittera ut pengar - ytterligare en 
instruktion - så skulle förbipasserande och andra bankomatkunder betrakta mig 
som galen eller obegriplig. Jag gjorde fel. Jag följde fel instruktion.

Begreppet instruktion utsäger att verkligheten består av ett antal situationer 
och platser som implicerar vissa handlingar men inte andra. Där följer jag de 
instruktioner som jag sedan tidigare känner till, eller åtminstone tror är de rätta. 
Instruktionerna finns på något sätt mellan människor, ute i offentligheten. Jag 
uppfattar dem som krav, önskemål eller förväntningar.

Begreppet regler är av ungefär samma slag, men mera renodlat socialt in
riktat. Ett kyrkorum instruerar besökarna till att bete sig på ett visst sätt, medan 
en församling ställer upp regler för beteendet. Skillnaden kan te sig ganska hårfin 
och det är närmast en smaksak vilket begrepp forskaren tycker bäst om. Tidigare 
i mitt liv har jag tänkt i regler, medan jag numera oftare tänker i instruktioner. 
Skälet är ett större intresse för platser. Sociologer och andra samhällsvetare 
tenderar att reducera platsbundet beteende till enbart socialt samspel. På
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något sätt hjälper begreppet instruktioner mig att inte lika lätt gå i den fällan.
Ytterligare en anledning till att instruktioner och regler är bra forskarbegrepp 

är att de handlar om det som binder samman människor i ett inbördes begripligt 
beteende. Alla har vi mer eller mindre uttalade förväntningar på varandra att 
bära oss åt så att vi förstår och accepterar varandra. Instruktioner och regler ut
gör på så sätt ett slags kontrakt mellan människor. Socialt samspel är ofta svårt 
och vi lever alla med ständiga risker för sociala haverier som i värsta fall leder till 
våld och totala sammanbrott. Socialt samspel skulle överhuvudtaget inte kunna 
fungera om vi inte hade den förförståelse av varandra som vi faktiskt har på 
grund av att vi följer regler.

För mig består forskning i hög utsträckning av att frilägga de system av in
struktioner, förväntningar och regler som det sociala samspelet aktiverar. Det 
kan handla om att tala om vilka regler som finns på en offentlig scen. Vad får vi 
till exempel göra och vad får vi inte göra när vi sitter i en nedsläckt biografsa
long och tittar på en film? Vilka instruktioner finns på våra arbetsplatser, i olika 
sociala situationer som på fester, på bröllop eller på begravningar? Vad förvän
tas vi intressera oss för som medlemmar i en pensionärsförening, som revisorer 
eller som punkare?

Denna typ av forskning är ganska tacksam att såväl genomföra som att redo
visa. De flesta människor tycker det är kul att få ta del av de slutsatser som be
teendeforskare drar utifrån sina fältarbeten. Det finns något av TV-programmet 
”Hur gör djur?” över det hela. Därvid är det viktigt att forskaren utnyttjar sitt 
främlingskap. Det är i kraft av utanförskapet som forskaren är kapabel att se det 
som människor gör som någonting annat än ”det självklara”. Den som är innan
för ett beteende och gör rätt saker i rätt sammanhang ser inte sin egen verklighet 
särskilt bra. En fråga som därför är viktig att klargöra för sig själv i forsknings
arbetet är hur vi håller intellektuell distans till de människor vi studerar. Också 
forskare vill givetvis bli accepterade av sina medmänniskor, men det är inte detta 
som är den egentliga arbetsuppgiften. Därför bör vi ägna en del tid åt att reflek
tera över hur vi frilägger de instruktions- och regelsystem som praktiseras. Det 
sker inte bara genom att forskaren i kraft av sitt främlingskap ”ser saker”. Det 
kan exempelvis ske genom att forskaren särskilt intresserar sig för dem som är 
marginalpersoner, självtänkare eller avvikare i förhållande till normaliteten. Att 
ta del av deras ”seende” kan vara en genväg för forskare som inte har gott om 
tid till sitt förfogande.

När folk misslyckas med sitt beteende, gör fel saker i fel sammanhang, blir 
verkligheten ”synlig”. Tag till exempel en begravning. Är det fel att klä sig i an
dra färger än svart? Det kan vi oftast inte veta förrän vi prövar.

Regler blir i synnerhet synliga när de håller på att förändras eller när det
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råder osäkerhet om vilka regler som gäller. Granska exempelvis en av våra 
hemmaregler” som är under utbredning, nämligen att ta av sig skorna och gå i 

strumplästen eller i tofflor hemma.
Det som har skett är att hemmets ”renhetssfär” har utökats. Hemmen är, 

som vi alla vet, indelade i olika rena områden. Renast är det givetvis i köket, 
orenast på toaletten. Tidigare var också golven orent område. Om vi till exempel 
tappade en gaffel - som måste vara ren därför att man ska äta med den - på gol
vet var det liktydigt med att förorena den. Den måste diskas. Så är det fortfaran
de på krogen, men frågan är om det är på det sättet längre i svenska hem. Golven 
är om inte rena, så betydligt renare än längre tillbaka i tiden. Det gamla uttrycket 
för städmani att "där var så rent att man skulle kunna äta gröt på golvet” har 
tappat en stor del av sin relevans. Det finns ganska många svenska hem där man 
faktiskt skulle kunna äta gröten direkt från golvet. Vi har avlägsnat oss från det 
stampade jordgolvet.

För en äldre generation kan detta utnämnande av golvet som en ren zon te 
sig provocerande. Så här formulerade sig en äldre kvinna i min bekantskaps
krets:

Många unga familjer lider av skonoja. När man kommer in så skriker dom 
”ta av dig skorna” och alldeles innanför dörren ligger det högar av skor som 
man snubblar på när man ska in. Jag har hört att ortopederna är bekymrade.
Det är inte alls nyttigt för fotterna att gå barfota på moderna hårda golv. Man 
trampar ner fotvalven. Men det ska jag säga, att när folk kommer hem till mig 
ska de inte behöva ta av sig skorna. Det ser löjligt ut att komma tassande i 
strumplästen, i synnerhet om det är karlar. När jag var ung då var det en karls 
stolthet med blanka och välputsade skor. Och nu kommer dom i sina skitiga 
strumpor. Jag ska säga, att jag tycker det är äckligt! Jag vill inte ha fotsvett på 
mina mattor, så marsch tillbaka till dörren med dom och på med skorna!

Här finns hela arsenalen med uppbackande argument. Det är farligt att ta av 
sig skorna (ortopederna), det är ovärdigt och det är äckligt och nedsmutsande. 
Observera att det senare argumentet är mycket viktigt. Det är ännu smutsigare 
att gå i strumplästen därför att då får man fotsvett på mattorna.

Värderingar och identiteter

Att frilägga instruktions- och regelsystem är det första steget i den forskning som 
jag skissar på här. Det resulterar i ett deskriptivt material, just ett sådant material 
vars museala värde ökar med tiden. Det anknyter också till kulturhistoriska 
museers intressen för traditioner som består av instruktioner, exempelvis: ”de 
här sakerna behöver man och så här ska man göra när man firar jul”.

Men den forskare som begränsar sig till denna typ av kunskap får svårt att

NATUR OCH KULTUR 8l



förklara förändringar, känslomässiga engagemang och moraliska ställnings
taganden - allt detta som gör människan till ett unikt djur bland andra djur. 
Som forskare vill vi också veta vad det är som driver människor, hur de byg
ger upp sina självbilder och vad det är som gör att de tycker livet är menings
fullt och viktigt (vilket de vanligtvis men inte alltid tycker).

Enkelt kan vi säga att regelföl jandet skapar mening. Den som blir medlem i 
en grupp identifierar sig vanligen alltmer med gruppen ju mer han eller hon del
tar, vare sig det handlar om en sekt som Livets Ord, eller en intressegrupp som 
bridgespelare.

Tag som exempel en vanlig arbetsplats. Den som börjar där som ung möter 
en verklighet som presenterar sig som ett disciplinerande regelsystem. Den 
anställde måste vara där på en viss tid varje morgon och får inte gå ifrån annat 
än under bestämda raster och när arbetstiden är slut. Ibland tvingas personalen 
till och med att använda tekniska hjälpmedel som stämpelklockor för att bevisa 
att de följer det uppsatta regelsystemet, med avseende på närvaro. Den som är ny 
får på olika sätt instruktioner om hur han eller hon bör relatera till andra män
niskor på samma arbetsplats - hur det hierarkiska systemet är uppbyggt. Det 
finns också en mängd detalj instruktioner. Vissa dagar ska man bjuda på kaffe
bröd, vissa dörrar ska vara stängda, andra ska vara öppna etc. Det kan vara så 
att den nyanställda hukar sig, känner sig pressad och undrar om han eller hon 
verkligen vill klara av den här underkastelsen, om lönen är mödan värd. De 
flesta bland oss behöver inkomsten och har inte så mycket att välja på, utan vi 
stretar på och anpassar oss. Säg sedan att tjugo år förflyter innan ytterligare 
någon blir nyanställd. Och se, de regler som en gång i tiden var så plågsamma 
har med tidens lopp förvandlats till värderingar. Den som är gammal i gården 
känner sig då oerhört provocerad av en nyanställd som inte omedelbart är 
beredd att rätta in sig i ledet.

Eller, för att ta ett annat exempel, tänk er en arbetsinvandrare som kommer 
till Sverige för att jobba hårt, tjäna pengar och sedan återvända. Han eller hon 
har inga som helst ambitioner att bli svensk, att stanna kvar, leva ett svenskt liv 
och få barn som så småningom blir svenska. Men han eller hon blir på något 
sätt delaktig i ”det svenska” i alla fall efter kanske fyra eller fem år genom att 
delta i en svensk vardag, genom att lära sig språket och genom att inrätta ett 
vardagsliv. När invandraren sedan återvänder till ursprungslandet, vare sig det 
bara är på semester eller för alltid, upptäcker han eller hon att det inte bara 
handlar om att återgå till det gamla livet. Det har hänt saker med en själv, det 
går inte att låta bli att jämföra och se sitt forna liv på ett annat sätt än tidigare. 
Har den återvändande invandraren riktig ”otur” kanske han eller hon kallas 
för ”svensken” av sina forna medmänniskor. De ser att någonting hänt och det
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känner man själv också. Invandraren har inte riktigt kunnat försvara sin forna 
etniska identitet.

Rent allmänt kan vi säga att kollektivet i sådana här situationer nästan alltid 
vinner över individen. Det är en hart när omöjlig uppgift att förbli den man en 
gång var och leva i ett ständigt pågående vardagligt samspel med andra männis
kor utan att integreras med dem. Vi skaffar oss helt enkelt nya värderingar som 
någorlunda står i samklang med dem vars tillvaro vi delar. Enkelt uttryckt: ”ju 
mer vi är tillsammans, ju gladare vi bli”, men med tillägget att intimitet som be
kant också kan leda till att människor blir varandras fiender.

Den process som leder till att värderingar installeras i oss i egenskap av indi
vider är ett ”antingen-eller”. Antingen så blir vi som alla de andra, eller också är 
erbjudandet om delade värderingar på ett eller annat sätt oantagbart. Vi hamnar 
i motsatsställning. Kulturer integrerar inte enbart utan skapar som bekant också 
såväl subkulturer som motkulturer.

Medan regler är det som finns mellan oss människor, så är värderingar det 
som vi i egenskap av individer och grupper förfogar internt över. Vi har interna- 
liserat det med våra personligheter. Vi har svårt att följa spelreglerna utan att i 
det långa loppet ”kalibrera” våra värderingar eller hoppa av, men vi är kapabla 
att följa spelregler utan att visa våra värderingar. Vi kan, som talesättet lyder, 
”hålla god min i elakt spel”.

Symboler

Som forskare kan man studera regelfölj andet, därför att det är offentligt. Det är 
något som är åtkomligt via observation. Värderingar kan vi däremot inte obser
vera. Ofta kommer vi bättre åt dem via intervjuer och samtal än genom iaktta
gelser, men vi kan aldrig säkert veta om människor hyser de värderingar som de 
hävdar att de hyser. Det senare hänger samman med att det oftast är viktigare att 
följa spelets regler än att demonstrera sin avvikande åsikt. En person kan till ex
empel vara xenofobisk eller homofobisk utan att någonsin visa det, eftersom han 
eller hon rör sig i sådana kretsar där dessa värderingar är diskrediterande.

Samtidigt som vi konstaterar detta bör vi dock säga att det intressanta är de 
värderingar som människor omsätter i regelrätt handling och inte främst de vär
deringar som de hyser. Det är den verklighet som utspelar sig framför forskarens 
ögon som är det primära målet att frilägga, inte den inre verklighet som är knu
ten till olika individer. Detta kan vara värt att komma ihåg i olika sammanhang. 
Exempelvis finns det en stor samhällsdiskussion i Sverige och många andra väs
terländska länder som rör fördomar gentemot invandrare och medlemmar av 
andra folkgrupper. I vilken utsträckning är svenska folket fördomsfullt? Ar för
domarna på tillväxt eller i avtagande? Själv kan jag därvid tycka att denna folk
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psykologiserande fråga är mindre intressant, utifrån mitt etnologiska forskarper- 
spektiv. Vad som är centralt är istället hur svenskar behandlar invandrare; segre
gation och diskriminering är viktigare frågor än graden av fördomsfullhet. Det 
är inte alltid så att fördomsfulla människor diskriminerar och det är heller inte all
tid så att de som diskriminerar andra människor gör det för att de är fördomsful
la. De kan till exempel också göra det för att det är ekonomiskt fördelaktigt. Eller 
kanske för att få tillträde till ett socialt sammanhang som de annars skulle vara 
utestängda från. För att sammanfatta: vad folk gör är viktigare än vad de tänker.

Vad finns det då för brygga för den forskare som intresserar sig för samban
det mellan människors regelföljande och deras värderingar? Svaret kan göras 
kort: symboler. Det används en mängd olika symboler i den process där regelföl- 
jandet transformeras till värderingar och där individen bygger upp sin personlig
het och självbild, den han eller hon vill vara.

Symboler är också fenomen med vilkas hjälp vi kan upptäcka att ett värde- 
och referenssystem är gemensamt, att man inte är ensam om sitt känslomässiga 
engagemang i de regler och värden man hyllar - vare sig symbolerna består av fö
remål, musik, personer eller något annat. Ofta är symboler religiöst sanktionera
de. Exempel är korset, heliga skrifter och olika gudabilder. Men symboler kan i 
och för sig finnas inom vilket verksamhetsfält som helst. Exempelvis är flaggan en 
nationell symbol som har en stark förmåga att väcka och förstärka folks känslor.

Utmärkande för symboler är att de opererar på ett känslomässigt plan - vilket 
också värden gör. Skillnaden mellan värden och symboler är att värden i allmänhet 
är intellektuellt utredbara. De går att beskriva till exempelvis form, innehåll och ut
sträckning, även om det kan vara svårt att klargöra på vilka sätt de opererar. Sym
boler karakteriseras däremot av att verka på en icke-språklig nivå av medvetandet. 
Det centrala är inte vad de betyder - vilket i allmänhet går att fånga i några få ord 
- utan vad de framkallar i form av känslor och följ dhandlingar. Om vi återigen 
använder flaggor som exempel så är det som kan sägas om dem skäligen trivialt i 
jämförelse med de starka känslor som kan mobiliseras med deras hjälp.

Teori och metod

Ovan har jag sökt lyfta fram några i mitt tycke viktiga strukturerande begrepp 
som kan användas i de kulturvetenskapligt orienterade museernas forskning. De 
har sina rötter i ett fenomenologiskt och humanvetenskapligt synsätt, där det 
finns en omfattande och delvis också svårtillgänglig litteratur. Men det finns också 
en mängd populära framställningar, inte minst skrivna av svenska etnologer. Den 
som vill ha en något fylligare men inte alltför krävande översikt av etnologiska 
metoder kan exempelvis starta med att läsa någon bok av Ulf Hannerz, Billy Ehn 
och Orvar Löfgren, eller kanske min egen bok ”Fältetnologi” (Carlssons 1997).
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"Ett reflexivt förhållningssätt innebär att vara medveten om både sin egen och andras betydelse i 
skapandet av ny kunskap inom kulturarvsområdet."
Det gamla Landala och det nya Guldheden i Göteborg. Foto: Erik Liljeroth, © Nordiska museet.

Ann Kristin Carlström och Isa Lindqvist

Amatörer och professionella
- om samarbete i reflexiv belysning

I denna artikel diskuterar vi samarbetet mellan de professionellt verksamma och 
de ideellt engagerade inom det industriella kulturarvets intressesfär utifrån ett 
reflexivt perspektiv. Vi gör en grundläggande uppdelning av professionella och 
amatörer i ordbokens betydelse yrkesverksamma eller inte yrkesverksamma. Det 
handlar dels om professionellt verksamma vid museer, arkiv och kulturmiljö
vården, dels om frivilliga krafter, ideellt engagerade personer, grävforskare, eld
själar vid arbetslivsmuseer, folkrörelsearkiv och hembygdsföreningar.

Institutioner och rörelser
Uppdelningen mellan institutioner och rörelser förmedlar en bild av å ena sidan 
akademiskt skolade tjänstemän vid etablerade kulturarvsinstitutioner, å andra
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sidan frivilliga, ideellt verksamma personer som ofta beskrivs som starkt känslo
mässigt engagerade. Dessa innebörder samlas i begreppet ”eldsjäl”. Skillnaden 
kan också vara att de professionellt verksamma arbetar i erkända institutioner 
med offentlig finansiering, medan de ideella är aktiva i verksamheter som ofta 
ingår i folkliga rörelser, som hembygdsrörelsen från tidigt 1900-tal och arbets- 
livsmuseerna från sent 1900-tal. Dessa betraktas som utominstitutionella aktö
rer (SOU 1999:18, S. léf).

Inom den ideella rörelsen finns ett starkt engagemang för och stor kunskap 
om det lokala samhället och dess historia (jfr Cserhalmi 2.000:1 zff, Geijerstam 
1997:12., Sveriges hembygdsförbund 2000:6). Det lokala engagemanget ses ofta 
som den ideella rörelsens styrka. Hembygdsrörelsen består av 1 800 föreningar 
och 450 000 enskilda medlemmar. Arbetslivsmuseerna omfattar ett tusental mu
seer och miljöer som berättar om arbetet under industrialismen. Medlemmarna 
arbetar med dokumentation, bevarande, arkivering, opinionsbildning, utbild
ning, studier, publikationer och mycket mer, inom ämnesområden som arkeo
logi, industri- och hembygdshistoria.

Termerna amatör respektive professionell rymmer ofta fler innebörder än 
blott yrkesmässigt respektive icke yrkesmässigt arbete kring kulturarvsfrågor. 
Den akademiska kunskapen är till sin karaktär generell och teoretisk och den 
ideella mer specifikt inriktad. De verkar alltså i skilda kunskapstraditioner. Aka
demikerna har vidare sinsemellan skilda kunskapsmål och arbetar enligt de 
metoder som är gängse inom respektive disciplin. Där amatören kan drivas av 
idealitet och brinnande engagemang, präglas den professionelle av sin akademis
ka utbildning och sitt vetenskapliga tänkande. Dessa drag är välkända och doku
menterade också i andra sammanhang, till exempel i polisorganisationer (Carl- 
ström 1999:97 ff). I den polisiära hierarkin finns en uppdelning mellan poliser 
på gatunivå och juristerna. Poliserna på gatunivå har kunskaper som är erfaren- 
hetsbaserade och förankrade i ett geografiskt område, medan juristerna omfattar 
en akademisk kunskapstyp som framstår som principiell, övergripande och obe
roende av plats.

Gränserna mellan amatörer och yrkesverksamma är naturligtvis ändå flytande. 
Också amatörerna kan förstås vara akademiskt utbildade även om de inte är 
yrkesverksamma inom kulturarvssektorn. De professionellt verksamma kan i 
lika hög grad vara lidelsefullt engagerade i frågorna. Samhället erkänner och rik
tar emellertid resurser främst till den professionella sidan. Kanske håller detta 
förhållande på att förändras. Ett tecken är de statliga bidrag som genom Riks
antikvarieämbetet sedan ett par år delas ut till arbetslivsmuseer, hembygds
föreningar och andra intresseföreningar. Och allt fler av de etablerade institutio
nerna inom kulturarvssektorn öppnar sig för samarbete med de ideella krafterna.
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Exempel är DISK-projektet och det intresse som i dag finns vid Arbetets museum 
för att engagera frivilliga krafter i museets verksamhet, så kallade Volontären

Skärningspunkter
Olikheter mellan de båda sfärerna framträder särskilt tydligt i skärningspunkter
na mellan motsatsparen plats och rum samt lokalt och globalt. De ideellt verk
samma är ofta knutna till det lokala, till platsen, medan de professionella sällan 
har denna anknytning. De rör sig istället friare när det gäller val av ämne, pro
blem och studiefält. Birgitta Burell visar detta i en studie av arbetslivsmuseerna, 
där hon bland annat problematiserar drivkrafterna bakom människors engage
mang i arbetslivsmuseer (Burell 2001:15). H°n fann ett allmänt historieintresse, 
men framför allt ett lokalhistoriskt engagemang. Det är den egna ortens männis
kor och arbete man är intresserad av och vill minnas — och många av de verk
samma har sina egna rötter på platsen.

Vi tror att professionella och amatörer inom kulturarvssektorn har särskilt 
goda förutsättningar att samverka när det gäller ortscentrerade studier. De ideellt 
verksamma kan introducera de professionella i nya fält och förmedla kontakter i 
lokalsamhället. De kan ha kunskaper om bakgrunder och sammanhang som är 
dolda för dem som kommer utifrån: ”amatörhistorikernas insatser är ovärderli
ga när de belyser de stora sammanhangen ’nedifrån’” (Sillén 1977:17). A andra 
sidan - samarbetet med de professionella kan ge amatörerna en känsla för det 
generella i forskningsuppgiften, och därigenom sätta in den invanda bilden av 
hemorten i ny historisk och social kontext. Att verka på lokal nivå gör att vi mer 
påtagligt upplever förändringarna.

Ett bra exempel på sådan samverkan är det arbete som utförts vid Växjö 
universitet kring kommunreformen 1952 tillsammans med Kronobergs Läns 
Hembygdsförbund och ett tiotal hembygdsföreningar. Genom att studera arkiv
material, intervjua och läsa protokoll har de fått fram ett viktigt och intressant 
material om hur reformen påverkade samhället (Aronsson, Nilsson och Ström
berg 2002). Nu pågår en fortsättning av undersökningen som gäller kommun
reformen 1977.

Ett annat exempel är Kalmar Länsmuseums samarbete med länets hembygds
föreningar för att få fram uppgifter om industrier i socknar och kommuner. 
Responsen har varit god och nästan 100 procent av föreningarna har varit del
aktiga i detta arbete. Detta visar att det inte bara är bra om amatörer och yrkes
verksamma samarbetar - det är ibland nödvändigt.

I en alltmer internationaliserad värld formas platsen inte bara av det lokala 
utan också av fysiskt frånvarande personer och sociala förhållanden långt borta 
(Giddens I996:26ff). Det kan uttryckas som att rummet frigörs från platsen - en
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utveckling som kräver nya undersökningsmetoder. Men när det gäller studier av 
globala företeelser är erfarenheterna begränsade både bland ideella och profes
sionella kulturarvsaktorer. Detta aktualiserades i DISK-projektets workshop i 
Borås under rubriken Globalisering - avindustrialisering. Det finns en lång tradi
tion av textiltillverkning i Borås och Sjuhäradsbygden. De frågor som ställdes 
rörde hur vi med ett integrerat perspektiv kan studera avindustrialiseringens 
effekter lokalt och globalt. Vilka sociala, ekonomiska och kulturella konsekven
ser får företagsnedläggningar och flyttningar av industrier utomlands?

Denna workshop aktualiserade en problematik som finns vid många svenska 
museer i dag: risken att museerna tecknar en bild av industrisamhället som en del 
av det förgångna och inte tar upp den industrialisering som samtidigt pågår i 
andra delar av världen (Greider zooi). Men i studier av temat avindustrialise
ring och globalisering knyts perspektiven samman. En av många dokumenta
tionsidéer som väcktes under workshopen var att följa produktionen i ett fler- 
nationellt företag genom olika länder och visa på beroendet mellan det lokala 
och det globala.

Reflexivitet

Ett reflexivt förhållningssätt innebär att vara medveten om både sin egen och 
andras betydelse i skapandet av ny kunskap inom kulturarvsområdet. Den som 
utför en undersökning är en del av det som studeras och inte en distanserad 
registrerare av fenomen och föremål. Undersökningen och dess resultat formas 
genom aktiva val av empiriskt ämne, teori, metod, frågeställningar och infalls
vinklar. Att vara reflexiv betyder att försöka vara medveten om denna process 
(jfr Ehn & Klein 1994).

I samarbetsprojekt som DISK handlar reflexivitet inte bara om ett medvetet 
förhållningssätt gentemot oss själva och de studerade, utan också gentemot de 
andra i undersökningsgruppen. I sådana gränsöverskridande sammanhang kan 
det nya, främmande och avvikande inte bara upplevas bland de studerade utan 
också bland de olika samarbetsparterna. I mötet med andra blir vi medvetna om 
likheter och skillnader som vi annars kanske inte reflekterar över. Det innebär att 
undersökningen också måste omfatta oss själva och vår egen institution. Själv
kännedom och en självkritisk inställning är nödvändiga förhållningssätt.

När vi polariserar ”vi” och ”dom” i en reflexiv anda är det naturligt att upp
märksamma frågor om makt. Vem är det som avgör vad som kvalificeras och 
bevaras som kulturarv eller inte? Museer och kulturinstitutioner har alldeles 
uppenbart haft ett tolkningsföreträde. Det har emellertid inte hindrat de ideellt 
verksamma att själva välja ut det som de anser vara ett kulturarv värt att bevara 
och dokumentera. Vem har ansvaret för bevarandet? Kan vi dela på det?
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Dialogen är en förutsättning för samarbete när amatörer respektive kultur- 
arvssektorns tjänstemän har olika synsätt. Vi menar att en lärande process mel
lan de två grupperna är utvecklande för hela kulturarvssektorn. Ett bra exempel 
utgör införlivandet av industrin som en del av det etablerade kulturarvet. Detta 
skedde genom en växelverkan mellan den antikvariska professionen och gräv- 
rörelsen (Alzén 1996:126).

Etablerade maktrelationer i samhället reproduceras lätt genom kulturarvet. 
Vilka grupper dominerar och vilka underordnas? Vilka försvarar sin ställning 
och sina privilegier? Och vilka kämpar för ökat inflytande, status och erkännan
de? När det gäller relationen till de studerade rör frågorna med vilken rätt som vi 
representerar andra, det vill säga framställer och företräder de studerades liv och 
miljöer i utställningar och rapporter fjfr Klein 1993, Klein 1995). Frågorna 
handlar också om vilka ämnen och frågeställningar som vi väljer bort, som vi 
undviker. Utan medvetenhet om dessa processer reproducerar vi lätt ett mönster 
där underordning och utanförskap leder till underrepresentation i kulturarvet, 
medan samhälligt starka grupper får fortsatt stort utrymme (jfr SOU 1999:18, 
s. 25f).

Reflektioner över oss själv och våra egna föreställningar om andra är nöd
vändiga i samarbetsprojekt med deltagare från den etablerade kulturarvssektorn 
och den ideella frivilliga sidan. Olikheterna kan brukas för att bredda och för
djupa undersökningarna av människor, miljöer och livsvillkor. Medvetenheten 
om vårt ansvar för att forma ett rättvist kulturarv måste ständigt vara närvarande.
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"Vilka bilder och berättelser av industrisamhället ger dokumentationen upphov till 
- det vill säga hur ser det kulturarv ut som skapas genom dokumentation?" 
Industrisamhällets bam. Foto: Karl Heinz Hernried, © Nordiska museet.

Eva Fägerborg och Catharina Magnusson

Summering och avslutande reflexioner
Projektet Dokumentation av industrisamhällets kulturarv (DISK) har ställt 
dokumentationsfrågorna i fokus. Dokumentation är en del av vårt samhälles 
kulturarvsskapande verksamhet. Många aktörer runt om i landet bedriver doku
mentation med olika syften och inriktningar och med olika metoder. Den här 
boken har behandlat arkivens, museernas och kulturmiljövårdens professionella 
aktörer samt de ideellt arbetande inom kulturarvsrörelserna. Men dokumenta
tion av industrisamhället är ett fält där även andra offentliga institutioner och 
myndigheter verkar, liksom forskare, media, företag, organisationer och enskilda 
individer. Det gäller för kulturarvsbranschen - såväl professionella som amatörer 
- att öppna sig för den omfattande kunskap som finns utanför de egna leden.

Att kompetens och samarbetspartner kan behöva sökas utanför kulturarvs- 
sfären är en av erfarenheterna från projektets workshops. Det ligger också i linje 
med projektets syfte att bidra till att utveckla dokumentations- och undersök
ningsverksamheten genom att sammanföra företrädare för olika perspektiv och 
kunskapsområden. Workshops har skapat rum för tankeexperiment och nya
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kombinationer när det gäller arbetsmetoder och synsätt. De har inspirerat och 
stimulerat, men de har också visat på ovanan att närma sig och hantera industri
samhällets komplexitet samt problem och osäkerhet kring samverkan i praktiken.

En modell för samarbete

Arbetsformen med workshops kring ett tema med uppgift att utarbeta förslag till 
dokumentationsprojekt har varit både en metod i sig och ett resultat i sig. Mo
dellen har visat sig fruktbar och bör kunna tillämpas för att initiera alla typer av 
dokumentationsarbeten.

Projektets workshops har öppnat till dialog kring möjligheter och svårig
heter. De har också varit kontaktytor för olika intressenter och samlat skilda 
kompetenser kring en gemensam uppgift. Deltagarna har fått insikter i värdet av 
att utöka samarbetet över ämnesgränserna och mellan de professionellt och ide
ellt verksamma inom kulturarvsarbetet. I det här fallet har bland annat hem
bygdsrörelsens kunskaper och resurser aktualiserats, liksom kompetens och 
engagemang inom arbetslivsmuseerna. Ytterligare en viktig insikt har varit att ett 
sakområde som för många synes perifert, kan väcka frågor med spännvidd långt 
utöver ursprungliga förväntningar. Dessa nya frågeställningar är en god grund 
för att driva arbetet med metod och dokumentation framåt.

Workshopformen inbjuder också till reflektioner och diskussioner kring 
själva arbetsprocessen. Frågor som har ventilerats i DISK rör bland annat doku
mentation som mål eller medel, vilka som kan ha förväntningar på dokumenta
tionen och vilka förväntningarna kan vara - vilken historia ska berättas, av vem, 
för vem? Diskussionerna om processer kring tolkningsföreträde och bevarande 
har väckt stort engagemang.

Även om enigheten varit stor om värdet av samarbete och perspektivmöten 
har också diskussioner förts om de svårigheter och problem som det kan med
föra. Att tala om samarbete är en sak, att praktisera samarbete är något helt 
annat. Vad betyder det för olika parter att gå in i ett samarbete? Hur kan disci
pliner som har helt olika kunskapsmål, tidsperspektiv och arbetsmetoder mötas? 
Hur integreras de professionellas och de ideellt verksammas syften i ett gemen
samt projekt? Dessa och liknande frågor kan bara få svar i konkreta dokumenta
tionsarbeten. Workshopdiskussionerna visade dock en stark tro på vikten av att 
nya arbetssätt växer fram genom samarbete mellan olika kompetenser och per
spektiv.

Workshops är en givande arbetsform för att pröva och kritiskt diskutera 
etablerade arbetssätt. Projektskisserna innehöll både nytänkande och konventio
nella grepp på uppläggningen av de tänkta dokumentationerna. Det uppen
barades snart att gamla, invanda tankebanor är starka. Men beprövade metoder
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behöver varken vara felaktiga eller otillräckliga. De kan lika väl visa sig vara 
funktionella - vilka metoder som är lämpligast i varje enskilt fall är avhängigt 
dokumentationens syfte och inriktning. Det påtagliga - och nya - inslaget av 
medborgarinflytande som framkom i projektskisserna är till exempel ett uttryck 
för ambitionen att involvera många människor i dokumentationsarbetet.

Samverkan, demokrati och delaktighet

En kardinaltanke i projektet har varit metodutveckling genom samverkan. Däri 
ligger inte minst en ambition att ge ord som ”samverkan”, ”process”, ”möte” 
och ”dialog” konkreta innehåll i praktisk handling. Arbetsgruppens möten och 
de intensiva workshopdiskussionerna har också varit övningar i demokratiska 
arbetsformer - att med ömsesidig respekt för olika infallsvinklar och stånd
punkter arbeta med siktet inställt på att gemensamt föra dokumentationen 
framåt. Workshopformen som arbetsmetod är ett sätt att vidga delaktigheten i 
att utveckla idéer och att utarbeta projekt.

Alla som deltar i kulturarvssektorns dokumentationsarbete har att välja - 
och därmed legitimera - de företeelser som betraktas som kulturarv. De är där
med förhållandevis starka aktörer. Detta ställer krav på reflektioner över förhåll
ningssätten och konsekvenserna av valen av empiriska områden, undersöknings- 
teman, frågeställningar och metoder. En viktig fråga gäller hur urvalen och 
arbetssätten kan bidra till att stärka de demokratiska processerna.

Den vidgade synen på industrisamhället och kulturarvet har i sig en demo
kratisk potential genom att vara inkluderande snarare än exkluderande. Med en 
vidare utblick över den verklighet som är föremål för dokumentation öppnas 
även för användning av en mångfald av metodiska verktyg. Omvänt kan metod
pluralism och samverkan i sig vara ett sätt att få syn på nya områden att under
söka och ge uppslag till nya problemformuleringar. I DISK-projektets work
shops har, som tidigare nämnts, olika former av dialogisk dokumentation och 
egendokumentation föreslagits i projektskisserna. Gemensamt för dessa typer av 
dokumentation är att de berörda människornas inflytande över kulturarvs- 
arbetet ökar betydligt, både när det gäller urvalen och tolkningen. Här finns 
stora möjligheter att bygga vidare i ett fruktbart samarbete mellan institutioner, 
organisationer och samhällsmedborgare.

Framtiden
Ett avslutat projekt betyder visserligen att vi kan sätta punkt för det specifika 
projektet - men inte för de frågor som har ventilerats och bearbetats. När DISK 
som projekt gått i mål har det varit med ambitionen och förhoppningen att pro
cesser har startats som ska kunna leva vidare, på skilda sätt och i skilda sam-
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manhang runt om i landet. Breddning och fördjupning av dokumentations
verksamheten och fortlöpande metodutveckling är ett långsiktigt arbete, och ett 
arbete som aldrig får avslutas.

Vilka bilder och berättelser av industrisamhället ger dokumentationen upp
hov till - det vill säga hur ser det kulturarv ut som skapas genom dokumenta
tion? Hur konstrueras detta kulturarv, av vilka, för vilka, i vilka syften? Hur kan 
kulturarvsbranschens professionella och ideella aktörer på ett medvetet och 
reflekterande sätt samarbeta med dokumentation? Olika aktörer måste i en 
levande dialog fortsätta att bearbeta dessa övergripande frågor från DISK- 
projektet. Det ligger i allas intresse att fortsätta diskussionerna om kompetens, 
om att finna teoretiska och metodiska verktyg för att arbeta med industri
samhällets komplexitet och, framför allt, om att dokumentera! Med den här 
skriften vill vi som har samarbetat inom DISK-projektet stimulera till att intensi
fiera den på många håll lågprioriterade dokumentationsverksamheten och till att 
vidare reflektera över frågor om dokumentation, industrisamhälle och kulturarv 
i samverkansperspektiv.
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Vilka bilder och berättelser om industrisamhället ger kulturarvs
sektorns dokumentation upphov till - hur ser det kulturarv ut som 

skapas genom dokumentation? Hur kan samarbetet stärkas mellan 
professionellt och ideellt verksamma kulturarvsarbetare?

Det är några av frågorna som diskuteras i Dokumentation i 
dialog - att utforska industrisamhället. Boken är slutrapporten från 

projektet ”Dokumentation av industrisamhällets kulturarv”, där 
verksamma inom arkiv, museer, kulturmiljövård, hembygdsrörelse 

och arbetslivsmuseer har sammanstrålat i workshops och tränats i 
att arbeta över ämnesgränser, kompetensfält och sakområden. 

Ambitionen har varit att lyfta fram och diskutera dokumentations- 
frågorna och att utveckla samarbetet mellan olika discipliner och 

traditioner och pröva mer integrerade arbetsformer.

I boken medverkar tretton författare som ur olika perspektiv 
diskuterar mål och metoder i dokumentationsarbetet. Boken vänder 

sig till alla som är intresserade av frågor om dokumentation, 
industrisamhälle och kulturarv - om hur kulturarv skapas och får 

betydelser för såväl samtid som framtid.
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