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n våg av mindfulness, eller ”medveten närvaro” 
som det kommit att uttryckas på svenska, har 
under senare år svept över oss. Presenterad som 
en modern, sekulariserad form av f lertusenårig 

buddistisk visdomslära – fast numera understödd och 
legi timerad av vetenskapliga studier – utlovar mindful-
ness lindring för de problem som tynger den moderna 
nutidsmänniskan.

Mindfulness har utövat en särskild lockelse inom kli-
nisk psykologi och psykoterapi, där olika behandlings-
former och terapier nu utvärderas, standardiseras och 
diskuteras. Antalet vetenskapliga artiklar om mindful-
ness som publiceras har ökat lavinartat under de senaste 
tio åren, en ny tidskrift titulerad just Mindfulness har 
etablerats och den återkommande internationella veten-
skapliga mindfulnesskonferensen är nu inne på sitt elfte 
år. Läroböcker skrivs, kurser introduceras på universite-
ten och undervegetationen av skolbildningar och terapi-
former växer. Det erbjuds kurser i mindfulness genom 
meditationscentra, bildningsförbund, motivations- och 
coachingföretag, och många praktiserande terapeuter 
inklu derar mindfulness i sin repertoir av behandlingar. 
Samtidigt med detta vetenskapliggörande av ursprungli-
gen religiösa och andliga föreställningar och praktiker, 
har mindfulness tagit ett avgörande kliv in i det vi lite 
slarvigt kan kalla populärkulturen.

Självhjälpslitteraturen säljer som aldrig förr, media 
rap porterar f litigt om denna nya trend och i folks mobil-
telefoner ringer mindfulnessapparna och påminner oss 
om att ta tid för en stunds ”andrum”. Mindfulness anses 
kunna hjälpa både sjuka och friska, unga och gamla, 
stressade människor mitt i karriären lika väl som de som 
saknar karriär, föräldrar som vill klara av sitt föräldra-
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skap, kriminella som vill klara av sitt 
utan förskap, vårdpersonal som vill klara 
av sitt omsorgsuppdrag, och ledare som 
vill förbättra sitt ledarskap.

Men vad är då mindfulness? Det finns 
en rad olika definitioner, och just nu på-
går en vetenskaplig diskussion om hur be-
greppet ska förstås och operationaliseras 
så att det blir vetenskapligt möjligt och 
meningsfullt att studera (se t.ex. Brown et 
al. 2007). En ofta återkommande defi-
nition är att mindfulness handlar om att 
medvetet och avsiktligt rikta uppmärk-
samheten mot det som händer här och nu, 
på ett öppet och icke-värderande sätt. Det 
beskrivs som ett förhållningssätt mer än 
som en teknik, och handlar om att kunna 
förhålla sig som en ”en välvillig men opar-
tisk observatör av sin egen mentala akti-
vitet” (Åsberg 2006). Det formella prak-
tiserandet av mindfulness sker genom 
meditation, där uppmärksamheten om-
växlande riktas gentemot kroppsliga erfa-
renheter, känslor, tankar och upplevelsen 
av medvetandet själv. De medicinska trä-
ningsprogrammen har introducerat regel-
bundna meditationsövningar som en del i 
deltagarnas vardag, ofta under ledning av 
en meditationsinstruktör. Det är också 
dessa meditationsövningar – mer eller 
mindre formaliserade, mer eller mindre 
guidade och styrda – som utgör basen i 
de råd och tips som fyller självhjälpsböc-
kerna.

Det är naturligvis missvisande att i 
detta sammanhang i svepande ordalag 
tala om buddism som ett enhetligt, trans-
kulturellt och överhistoriskt fenomen. 
Den buddhism som nu gör sin entré i 
veten skapliga sammanhang är på sätt och 
vis en redan omskapad och omtolkad 
väster ländsk version, omväxlande kallad 
”protestantisk” eller ”moderniserad” (Lo-
pez 2008).1 Den har också under de se-

naste decennierna haft en tydlig psyko-
terapeutiskt slagsida, då den kommit att 
uttolkas av i huvudsak amerikanska, 
 ibland till buddismen konverterade, psy-
koterapeuter (McCown 2010:54).

Terapeutisk kultur:
Den tillämpade och populära
psykologins genomslag

Det som intresserat mig är det sätt på vil-
ket idéerna om mindfulness har spridits 
över f lera etablerade kulturgränser, utan 
att vi därför kan ta för givet att de har 
samma mening överallt. Självhjälpsgenren 
sätter sin prägel på hur mindfulness kom-
mer att presenteras och denna genre har i 
sin tur ett historiskt förflutet som är kopp-
lat till den psykologiska kunskapens sam-
hälleliga spridning. Mindfulness har vun-
nit terräng där psyko login redan har 
upptrampade spår: organisationen, sko-
lan, företaget, omvårdnadinstitutionerna, 
familjen

Det faktum att mindfulness i dag ges 
en röst från den institutionali serade psy-
kologins kunskapshorisont och att dessa 
nya forskningsfält samtidigt popu lariseras 
av akademiskt verksamma forskare för en 
bredare publik, gör att dessa självhjälps-
böcker kan placeras in i en sedan länge 
etablerad västerländsk ”terapeutisk kultur” 
(förutom dess självklara plats i buddis-
mens kulturhistoria).

Flera kulturanalytiker har kritiserat 
denna, som man menar triumferande och 
för det moderna samhället utmärkande, 
terapeutiska kultur. En huvudkritik har 
rört att den fostrar människor till att bli 
självupptagna, narcissistiska och indivi-
dualistiska, vilket sägs undergräva den 
kollektiva basen i politiska och kulturella 
gemenskaper, och därmed ha en avpoliti-
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serande effekt (Lasch 1979; Rieff 1987). 
En annan kritik har, i Foucaults anda, sett 
skapandet av terapeutiska själv som en 
manifestation av en politisk teknologis 
(psykologisk expertis) verkanskraft i sta-
ten (Rose 1997; Philip 2009; Rimke 
2000). Det finns också en kritik som me-
nat att vi genom psykologiseringen kom-
mit att se oss som hjälplösa, sårbara och 
beroende, till förfång för samhällets bästa 
(Furedi 2004). Huruvida den terapeutiska 
kulturen, till skillnad från vad som ut-
lovas, inverkar menligt på våra själv (av-
politiserade, narcissistiska, disciplinerade) 
ligger utanför denna studies fokus. En 
mer fundamental spänning i självhjälps-
böckerna om mindfulness rör ifall de kon-
soliderar eller upplöser ett stabilt själv 
överhuvudtaget.

Den uppsjö av självhjälpslitteratur som 
fram till i dag sett dagens ljus – en genre 
vars startskott ofta hänförs till Samuel 
Smiles bok Self-Help från 1859 – kan ses 
som en av den terapeutiska kulturens tyd-
ligaste manifestationer (Hazleden 2003). 
Genren både bygger på existensen av in-
divider som ser som sin uppgift att hjälpa 
sig själva till personlig förändring och ut-
veckling, samtidigt som den bidrar till en 
föreställning om att vi är i behov av en så-
dan. Kärnan är idén om ett formbart själv 
över vilken individen, med hjälp av olika 
tekniker, kan utöva om inte direkt kon-
troll, så åtminstone inflytande.

Självhjälpsgenren har många olika 
ideo logiska, religiösa och vetenskapliga 
inlopp. För dess terapeutiska varianter har 
sambandet med den tillämpade psykolo-
gin varit nära och starkt. Ett tidigt till- 
lämpningsområde för psykologin var som 
resurs för att höja produktivitet och effek-
tivitet i organisationer, där frågor om 
ledar skap, mänskliga relationer och kom-
munikationsfärdigheter stått högt.2 Enligt 

kultursociologen Eva Illouz (2008) till-
handahöll psykologin på 1930-talet en 
emotionell kodifiering av de frågor som 
företagsledningarna hade på sina bord. 
Psykologerna erbjöd ett nytt språk för att 
identifiera och lösa dessa problem, och 
kom att bli medskapare till ett eget kun-
skapskomplex, ”human relations”. Det 
som kom att förespråkas i självhjälpslitte-
raturen var emotionell kontroll, förmåga 
att läsa av andras behov, samt skicklighet i 
att kommunicera (se t.ex. Carnegie 1939). 
Grundbulten i självhjälpsråden var att un-
derkasta sig själv en emotionell och tanke-
mässig självkontroll som ett sätt att vinna 
framgång, vare sig som anställd eller 
chef.

En annan viktig bakgrund är den rö-
relse som tog fart på 1960-talet och som 
kom att kallas ”The Human Potential 
Movement”, vars främsta psykologiska fö-
reträdare var Abraham Maslow och Carl 
Rogers, huvudfigurer inom den humanis-
tiska psykologin. Rörelsen betonade (och 
hade som fokus i den psykologiska teori-
bildningen) människans inneboende po-
tential och möjlighet till självförverk-
ligande. Hälsa och självförverkligande 
kunde uppfattas som synonyma och terapi 
(professionell eller genom självhjälp) verk-
tyget för att avlägsna eventuella mentala 
hinder för detta.

Att vi kan generera bättre förhållande 
för oss själva genom att reglera våra tankar 
och känslor har också varit hörnstenen 
i den kognitiva beteende terapin som fick 
stor spridning från 1970-talet och fram- 
åt, och den idéströmning som tog fart i 
slutet av 1980-talet i form av ”positivt 
 tänkande” (Ehrenreich 2009). Det posi-
tiva tänkandet har också (fast med delvis 
andra förtecken och anspråk) funnit en 
hemvist inom akademin genom den så 
kallade ”positiva psykologins” etablering 
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(Seligman 2007). De akademiskt verk-
samma mindfulnessföreträdarna återfinns 
ofta inom den kognitiva beteendeterapins 
hägn, fast refererar frekvent till, och häm-
tar näring ur, både humanistisk och posi-
tiv psykologi.

Självhjälp eller icke-självhjälp?
Mindfulness som motsägelse

Det har skrivits en uppsjö självhjälps-
böcker som tar sin utgångspunkt i mind-
fulness, och nya titlar tillkommer stän-
digt. (En sökning på Amazon.com ger 
närmare 800 träffar.) För denna analys 
har jag valt tre böcker som alla är skrivna 
av personer som har doktorsgrader i psy-
kologi och är verksamma antingen som 
forskare eller terapeuter. Böckerna vänder 
sig till lekmän inom både psykologi och 
buddism och är tänkta att fungera som 
praktiska guider eller handböcker att an-
vända i vardagen. De representerar tre 
olika riktningar inom mindfulnessforsk-
ningen (om än med stort överlapp): Ste-
ven C. Haynes, Acceptance and Committ-
ment Therapy (ACT), Mark Williams, 
Mindfulness Based Cognitive Therapy 
(MBCT) och Christopher Germers an-
vändande av mindfulness och självmedli-
dande (self-compassion) som terapeutiska 
verktyg.3

Även om processen inte bör beskrivas 
som enkelt linjär kan vi se hur mindful-
ness nu rört sig över gränserna för vad som 
betraktas som religion, över till vetenskap 
och sedan till populärkultur. I sig själva 
kan därför självhjälpsböckerna förstås som 
manifestationer av en ”lyckad” översätt-
ning av kunskap från en kontext till en 
annan. Min utgångspunkt är dock att en 
sådan översättning också innebär ett åter- 
och omskapande av kunskapsanspråken, 

där meningen står i relation till den kon-
text i vilken de uttrycks. Min läsning av 
dessa tre böcker har därför tagit fasta på 
tre huvudaspekter som återfinns i själv-
hjälpslitteratur generellt, nämligen identi-
fieringen av ett (mentalt) problem som går 
att övervinna, den centrala platsen som 
intas av en självobserverande metod och 
arbetet med det egna självet, samt före-
ställningen om ett alternativt, möjligt, 
bättre – själv. Jag har velat se hur detta tar 
sig uttryck i relation till de mindfulness-
baserade självhjälpsböckerna.

Även om referenserna till buddistiska 
läror är betydligt f ler och uttömmande i 
självhjälpsböckerna än vad de är i de ve-
tenskapliga tidskrifternas artiklar, betonas 
det även i dessa att mindfulness inte är 
någon religion, att det handlar om att odla 
den mänskliga förmågan till uppmärk-
samhet och medvetenhet vilken vi delar 
oavsett religion samt att dessa förmågor 
numera anses utgöra helande faktorer en-
ligt modern psykologisk vetenskap och 
psykoterapi (Germer 2009:55).

Mindfulnessböckerna, precis som an-
nan självhjälpslitteratur, identifierar ett 
problem åt oss. Ett sådant är det moderna 
samhällets högt uppskruvade tempo, som 
ger upphov till en rad stressrelaterade till-
stånd: oro, depression, utmattning, ång-
est, självförakt. Vi sägs göra våld på oss 
själva när vi pressar oss att göra så mycket 
som möjligt utan att någonsin vara helt 
närvarande i det som görs. Vi är ständigt 
på väg någon annanstans, ständigt upp-
tagna av att förbättra oss själva. Fenome-
net ”multitasking” ses som ett missriktat 
försök att komma ur detta självförvållade 
stresstillstånd. Det lidande som uppstår i 
denna situation må vara tidstypiskt men 
sägs samtidigt vara en variant av det uni-
versella lidande som hela mänskligheten 
dignar under. Mindfulness passar på detta 
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sätt som hand i handske med annan tera-
peutisk självhjälpslitteratur: ”Thus the 
narrative of self-help is fundamentally 
sustained by a narrative of suffering. This 
is because suffering is the central ”knot” 
of the narrative, what initiates and mo-
tivates it, helps it unfold, and makes it 
”work” (Illouz, 2009).

Roten till lidandet sägs ligga i det 
mänskliga psyket. Istället för att vara när-
varande i det som händer här och nu är vi 
istället upptagna med att oroa oss för 
framtiden, älta det förflutna, hitta strate-
gier för att undvika det som är svårt, eller 
förbättra våra chanser att lyckas. Allt som 
oftast går vi på autopilot, särskilt under 
stress, och vi blir ett offer för våra egna 
tankar. Att odla medvetenhet om tankar 
som just tankar, ses av Mark Williams 
som nyc keln till befrielse. ”They are like 
propaganda. They are not real” (Williams 
2011, 11).

Återkommande i mindfulnesslitteratu-
ren, så även i självhjälpsböckerna, är beto-
ningen på hur man bör förhålla sig till det 
som är smärtsamt och svårt. Istället för 
ägna energi åt att undvika svåra och nega-
tiva känslor och tankar uppmuntras en 
accep terande och öppen hållning. Att 
med hjälp av en problemlösarmentalitet 
(Williams kallar det ”doing mind” och 
Haynes ”fix-it mentality”) försöka få pro-
blemen att försvinna, förstärker och för-
värras bara problemet ytterligare, enligt 
devisen ”What we resist, persists”.

Genom olika former av meditations-
övningar inbjuds läsaren att träna sig i att 
ställa sig utanför det mentala f lödet av 
tankar och emotioner, betrakta dem väl-
villigt och uppmärksamt, och därmed slå 
in en kil mellan betraktaren och det be-
traktade. Insikten om att alla människor, 
oavsett yttre villkor, lever med svårigheter 
(om inte annat blir de förr eller senare 

sjuka, gamla, och dör) sägs öppna upp för 
en medkännade istället för självkritise-
rande hållning. Den goda nyheten som 
mindfulness för med sig är att om vi för-
mår hålla våra erfarenheter på ett icke-
dömande, öppet och accepterande sätt så 
kommer våra negativa tankar och känslor 
att gradvis förlora greppet om oss.

Enligt det som beskrivs som ”buddis-
tisk psykologi” är det just en missriktad 
identifikation med de egna tankarna och 
känslorna som skapar en uppfattning om 
att det finns ett fast och beständigt själv. 
Fasthållandet av detta själv, och de strate-
gier som används för att försvara eller för-
stärka det, ses som roten till mänskligt 
 lidande. Detta föranleder en av författarna 
att proklamera att det han egentligen skri-
vit är en ”non-self-help book” (Germer 
2009), och en annan att distansera sig 
från genren genom att säga att mindful-
ness inte ska ses som en alternativ psyko-
terapi eller ytterligare en självhjälpsrikt-
ning på vägen mot förbättring (Williams 
2011:240). Förmågan att nyfiket och 
 öppet kunna observera sin egen mentala 
aktivitet är förknippat med en form av 
avidentifiering av ens egna tankar, de blir 
till mentala händelser som kommer och 
går, och du blir betraktaren, det observe-
rande självet (Hayes 2005:95). Du sägs 
kunna vila i ett medvetet varande, i vilket 
”du” inte längre är bunden till en begrän-
sad version eller berättelse om vem du 
själv är.

The idea of “no-self ” is a hopeful message con-
tained in Buddhist psychology. It really means 
there’s no fixed self. Even our schemas arise and 
disappear. The notion of “no-self ” doesn’t mean 
that we’re “nobody” either. We’re really part of 
everything. To become happier and to adapt 
better to changing circumstances, the task is 
to soften our fixed self-images and behavior 
patterns that reduce our freedom” (Germer 
2009:97–98).
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Mindfulness beskrivs som ett fundamen-
talt annorlunda förhållningssätt gentemot 
oss själva och varandra som för vår kultur 
är ”kontraintuitivt”, och som inte kan re-
duceras till en rad snabba tekniker för att 
uppnå lycka och framgång. Ändå är mind-
fulnessböckerna fulla av de element som 
vi finner även i annan självhjälpslitteratur; 
övningar och tester som du som läsare kan 
göra, informativa rutor som upplyser om 
de senaste psykologiska och neurologiska 
forskningsrönen, förmodat autentiska be-
rättelser om människors egna erfarenheter 
(alltid beskrivna endast med förnamnet), 
och ett typiskt du-tilltal. Baksidestexterna 
utlovar en framtida situation där du har 
bättre kontroll över ditt liv, där dina nega-
tiva tankar har förlorat sin kraft och du 
kan njuta av ditt liv till fullo.

Det som föreskrivs är kanske inte ett 
intensivt arbete med att lösa specifika 
livsproblem, i synnerhet inte med hjälp av 
lättillgängliga tekniker, men dock ett in-
tensivt arbete med att förändra inställ-
ningen till våra problem. Men, det är lik-
väl ett arbete som ska utföras. Odlandet 
av en accepterande, öppen och icke- 
dömande hållning utmålas inte som något 
vi gör i en handvändning. Teknikerna att 
upptäcka, identifiera och slutligen för-
ändra (om än indirekt via accepterande) 
känslor och tankar är många. Läsare in-
bjuds att sätta ord och etiketter på sina 
känslor, skriva listor på det som tar eller 
ger energi i vardagen, skriva dagbok för 
att dokumentera framsteg i förmågan att 
vara närvaranade i nuet, veckovis ändra på 
inrotade vanor, testa sin nivå av självmed-
lidande, sätta upp kort- och långsiktiga 
livsmål, granska den egna självuppfatt-
ningen, lära sig identifiera i vilka situatio-
ner det uppstår psykiskt lidande, placera 
in sig själv som en särskild personlighets-
typ, och så vidare.

Avståndstagandet gentemot självför-
bättring som projekt (till förmån för själv-
acceptens) förenas ändå med utfästelser 
om vilka förbättringar för eller av självet 
som är möjligt.

Det hägrande målet som beskrivs i 
böckerna ligger någonstans mellan ett 
andligt uppvaknande och framgång; i det 
svårgripbara fenomenet ”lycka”. Vad detta 
innebär får vi en finger visning om genom 
att se på böckernas undertitlar: ”Freeing 
yourself from destructive thoughts and 
emotions”, ”Finding peace in a frantic 
world”, och ”Get out of your mind and 
into your life”. Uppmaningar om att vi ska 
försöka frigöra oss från det som tynger 
oss, lämna otrygghet och destruktiva tan-
kar bakom oss, sluta oroa oss och leva i 
nuet, förutsättar att detta är möjligt och 
att det så att säga är inom räckhåll för 
var och en. Eller som Wil liams uttrycker 
det:

Pure awareness transcends thinking. It allows 
you to step outside the chattering negative self-
talk and your reactive impulses and emotions. 
It allows you to look at the world once again 
with open eyes. And when you do so, a sense 
of wonder and quiet contentment begins to re-
appear in your life (Williams 2011:31).

Eller, för att göra en kort utvikning till 
en av den svenska mindfulnessrörelsens 
främsta namn, Ola Schenström, mindful-
ness gör att du kan:4

Minska din stress och oro
Sova bättre
Fokusera på det väsentliga
Bli mer uppmärksam om vad som sker
   i dig och kring dig
Bli mer kärleksfull och medkännande
Leva i balans och mer i nuet
Öka ditt tålamod
Öka din förmåga att möta svårigheter
Bättre kunna hantera smärta
Öka din livskvalitet
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Avslutande reflektioner

Det sätt som vetenskapliggjord mindful-
ness kommit till uttryck i populärkulturen 
bär tydliga spår av den genre genom vil-
ken den verkar, nämligen den terapeutiska 
självhjälpsgenren. Som sådan kommer 
den också att utgöra en förlängd, popula-
riserad version av den tillämpade psykolo-
gin, och vandrar i historiskt redan upp-
trampade banor. Det som framställs som 
revolutionerande nytt och på tvärs mot 
vedertagna föreställningar i vår kultur, 
uttrycks och manifesteras på så sätt genom 
denna kritiserade kultur. Identi fieringen 
av negativa, destruktiva tankar som ett 
huvudproblem är detsamma, den huvud-
sakliga metoden – självobservation – är 
densamma, liksom målet om ett lyckli-
gare liv. Detta ger upphov till paradoxer 
och ambivalenser.

Mindfulnesslitteraturen kritiserar vår 
kulturs upptagenhet med oss själva, men 
kommer att nå ut till människor genom 
exakt de kanaler som kanske allra tydli-
gast ger uttryck för just denna upptagen-
het. Självhjälpslitteraturen förutsätter in-
divider som går självförbättringens väg 
och denna individ är aldrig färdig, utan 
söker och behöver konstant utveckling. 
Den frid, välbefinnande och lycka som 
hägrar är förvisso resultatet av ett mer 
avslappnat och accepterande förhållande 
gentemot sig själv, men själva accepteran-
det kräver intensivt arbete i form av regel-
bunden meditation, självgranskning, list-
skrivande, självtester, utvärderingsformu - 
lär och etablerandet av nya vanor. De 
destruktiva känslorna, självkritiken, nega-
tiviteten, otillräckligheten ska vi lära oss 
acceptera på ett icke-dömande sätt, och 
samtidigt utlovar böckernas titlar just be-
frielse från dessa. Å ena sidan sägs mind-
fulness utgöra en radikal och djupgående 

förändring i vårt förhållningssätt till oss 
själva och våra liv, där själva idén om ett 
fixerat själv utmålas som en missuppfatt-
ning, samtidigt är det samma själv som 
ska testa, granska, utvärdera, undersöka, 
dokumentera – sig själv.

En spirande kritik mot mindfulness 
går nu att uppfatta som rör sig om att an-
språken är för höga, tillämpningsområ-
dena för varierade och den vetenskapliga 
osäkerheten för stor. Men också att or-
saken till människors lidande (återigen) 
hamnar i knät på individerna själva, och 
inte i de politiska och ekonomiska struk-
turer i vilka individer befinner sig. Med 
detta inte sagt att förespråkarna själva 
menar detta, men att självhjälpsgenren 
bygger på identifieringen av problem som 
individen själv kan arbeta med (och ta an-
svar för). När nu mindfulness gått från att 
vara i marginalen till att återfinnas i vår 
kulturella huvudfåra, blir den då också 
inte en del av den kravfyllda kultur vi sägs 
leva i? När det piper till i mobiltelefonen 
för femte gången som en påminnelse om 
att det är dags att vara medvetet närva-
rande, minskar eller ökar stressen? Denna 
reaktion är kanske det som väntar varje 
rörelse med stort och snabbt genomslag. 
Men kanske är det också en reaktion på 
just den ambivalens och självmot sägelse, 
som synes inbyggd i självhjälps litteraturen. 
Paradoxalt nog kan just den lyckade över-
sättning som skett och som möjliggjort 
det snabba och stora genomslaget – från 
buddism till psykologi , från psykologi till 
populärkultur – utgöra fröet till denna 
motreaktion.

Noter
1 Av de olika buddistiska skolorna är det framför 

allt Theravada-buddismen och vipassana-medi-
tationen som dominerat i dessa sammanhang, 
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medan den tibetanska riktningen fått ett mycket 
färgstarkt och inflytelserikt publikt språkrör i 
form av den 14:e Dalai Lama.

2 Andra områden där psykologin tidigt kom till an-
vändning var militären och skolan (Richards 2010; 
Capshew 1999; Larsson 2012).

3 Jag är här väl medveten om att jag på detta ut-
rymme inte har någon möjlighet att här göra de 
vetenskapliga resonemangen rättvisa, utan myc- 
ket av nyanser och djup faller med nödvändighet 
bort.

4 Listan är ett citat från hemsidan för det svenska 
Mindfulnesscenter, 24 oktober 2012. Webbadress 
http://www.mindfulnesscenter.se/start/vad-aer-
mindfulness.aspx.
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Summary

Mindfulness and the Culture of Self-help:
A Contradiction in Terms?
(Mindfulness i självhjälpskulturen
– en svårtolkad motsägelse)

This article sheds light on the ways that mindful-
ness self-help literature carries with it a number of 
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built-in tensions. First, mindfulness questions 
whether there exists a fixed self, yet the self-help 
genre’s focus on a You that is encouraged to change 
– a self that is performing work on itself – seems to 
reinforce the notion of a self. Second, though 
mindfulness is demarcated as something different 
than quick-fix techniques for self-improvement, 
the reader is presented with numerous techniques 
and methods for observing, assessing, testing and 
documenting the self. Third, while destructive 
thoughts and emotions are not to be “fixed” or re-
sisted, the explicit goal is to become free of them. 
Finally, although mindfulness refers to our stress-
ful and self-absorbed culture as a problem, part of 

its cultural dissemination has been through a genre 
that more than others emphasize self-investigation 
as a pathway to self-improvement.

keywords: mindfulness, therapy culture,
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skrivande stund hamrar orkanen Sandy sönder 
USA:s östkust. TV och tidningar ger dramatiska 
ögonblicksbilder. Här och var skymtar insikten om 
att detta är en del av ett större skeende. Sommaren 

har varit rekordvarm i USA. Stora delar av landet har 
plågats av torka, och isarna i Antarktis fortsätter att 
smälta. Frågan om vad som bör göras åt miljö- och kli-
mathoten är en ödesfråga, men det är av lika stor vikt 
att förstå våra känslomässiga reaktioner på alla larmrap-
porterna.

Bidragen till den uppslagsrika antologin Vital Signs: 
Psychological Responses to Ecological Crises (2012) argu-
menterar för att miljökrisen har en positiv potential. Den 
kan öppna vägen till en djupare relation mellan det 
mänskliga medvetandet och den fysiska miljön. Alla 
 sådana förändringar föregås av en intensiv anspänning, 
både individuellt och kollektivt. Det är fruktbart att föra 
en vidare diskussion utifrån dessa perspektiv. Vad får 
miljöproblemen för konsekvenser när det gäller tolk-
ningen av kulturella artefakter? Kommer utvecklingen 
att förändra synen på humanioras uppdrag? Vilka tecken 
på perspektivförskjutningar kan skönjas redan i dag?

Ett av de intressantaste bidragen i Vital Signs är Mick 
Collins, William Hughes och Andrew Samuels uppsats 
”The politics of transformation in the global crisis.” För-
fattarna hävdar att den största orsaken till miljöproble-
men är den ensidiga materialism som utmärker konsum-
tionssamhället. En strävan efter omedelbar lustuppfyllelse 
leder till andlig fattigdom. Detta har redan fått för-
ödande effekter på det globala planet, men när utveck-
lingen når en kritisk punkt kan den vändas i sin motsats. 
Collins, Hughes och Samuels lånar begreppet enanto-
dromi från C. G. Jung: Allt i tillvaron vänds förr eller 

i

Olavi Hemmilä

Humaniora i kris
Ekopsykologi och ekokritik i elfte timmen

OLAVI HEMMILÄ är fil.dr i 

litteraturvetenskap, utbildad vid 

Stockholms universitet och däref-

ter verksam vid Högskolan Da-

larna under många år (lektor i 

litteraturvetenskap 2003–2010). 

Han disputerade 2002 med en 

avhandling om Dan Andersson 

och intresset för Indien i svensk 

skönlitteratur. 2006 publicerade 

Hemmilä skriften Tagore in 
Sweden 1921 & 1926 i samar-

bete med Svenska ambassaden i 

New Delhi. 2010 var han Visit-

ing Fulbright Hildeman scholar 

vid University of Washington, 

Seattle, där han höll en kurs om 

”sustainability in contemporary 

Scandinavian society”.

KULTURELLA PERSPEKTIV 2012:2, årg. 21, s. 11–19.
© Kulturella Perspektiv och författaren. ISSN 1102-7908



KULTURELLA PERSPEKTIV 2012:2

12 Olavi Hemmilä

 senare till sin motsats (Jacobi, 1980). En 
del av dessa motsatspar är av allmän ka-
raktär, som dag–natt, handling–vila, in-
divid–kollektiv, kaos–kosmos, kultur–na-
tur, liv–död, ont–gott och yin–yang. 
Andra motsatspar är mer specifika för 
Jungs tänkande, exempelvis animus–
anima, ego–skugga, extrovert–introvert 
och instinkt–arketyp. I detta samman-
hang är begreppsparet medvetet–omedve-
tet av särskilt intresse.

Kriser på det personliga planet innebär 
ofta en möjlighet för medvetandet att inte-
grera och absorbera material som tidigare 
varit omedvetet och obearbetat. Dessa 
processer kan vara dramatiska och leder 
till att individen tvingas konfrontera sina 
egna skuggsidor.

Ur ett sådant tillstånd av spiritual emer-
gency kan en helt ny människa formas 
(Grof & Grof, 1989). Den italienske psy-
kiatrikern Roberto Assagioli har beskrivit 
de olika faserna i denna process. I det för-
sta stadiet föregås uppvaknandet av en se-
rie mindre kriser:

In order to best understand the experiences that 
often precede the awakening, we must review 
some of the psychological characteristics of the 
“normal” human being. One may say of him 
that he “lets himself live” rather than that he 
lives. He take life as it comes and does not ques-
tion its meaning, its worth, or its purpose: he 
devotes himself to the satisfaction of his per-
sonal desires; he seeks enjoyment of the sens- 
es, emotional pleasures, material security, or 
achieve ment of personal ambition. If he is more 
mature, he subordinates his personal satisfac-
tions to the fulfilment of the various family and 
social duties assigned to him, but without seek-
ing to understand on what basis those duties 
rest or from what sources they spring.1

Assagioli är känd för att ha skapat den så 
kallade psykosyntesen, vars grundanta-
gande är att varje individ livet igenom ar-
betar på att utveckla sin inneboende po-

tential. Han diskuterar de olika faser som 
följer efter det initiala skedet i det andliga 
uppvaknandet. De kan även beskrivas ut-
ifrån Johan Cullberg klassiska Kris och 
utveck ling (1975), där krisförloppet delas 
in i fyra olika faser: chock, reaktion, be-
arbetning och nyorientering. För Collins, 
Hughes och Samuels är poängen att ett 
individuellt uppvaknande av detta slag 
återspeglar det kollektiva uppvaknande 
som hela mänskligheten står inför.

Frågan är hur världssamfundet kom-
mer att hantera de skador som redan 
åsamkats både miljö och människor. Kan-
ske är vi just nu i färd med att gå igenom 
en rit de passage, en transformation av 
närmast mytiska dimensioner: ”it will 
take a fundamental metanoia, a self-over-
coming, a radical sacrifice to make this 
transition.”2 Ett sådant offer i det moderna 
medvetandet kommer att konfrontera 
mänsklighet med ”de materialistiska 
böjel ser, den hedonistiska livsstil och de 
nihilistiska attityder som gjort det omöj-
ligt att etablera någon verklig, djup och 
varaktig relation till livet som sådant”.3 I 
denna situation förknippar många natu-
ren med ett diffust hot. Litteraturvetaren 
Simon Estok, som är verksam vid Sung-
kyunkwan University i Sydkorea, har be-
tecknat detta tillstånd som ecophobia, ”an 
irrational or groundless fear or hatred of 
the natural world”.4 Här finns det skäl att 
knyta an till frågorna i inledningen av 
denna uppsats. Hur ska konst och huma-
niora förhålla sig till den globala miljö- 
och klimatkrisen?

Ekofobi

Åren mellan 1560 och 1600 inleddes en 
global köldperiod med missväxt, sjukdom 
och svält som följd. Den så kallade ”lilla 
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istiden” varade in på 1800-talet. Det är 
ingen slump att trettioåriga kriget här- 
jade på kontinenten samtidigt som klima-
tet blev hårdare, eller att Islands befolk-
ning minskade till hälften under 1700- 
talet. Estok hävdar att oron i atmosfären 
även satte spår i litteraturhistorien. Hans 
 främsta exempel är Shakespeares drama 
Kung Lear (1605–1606). Den gamle 
kungen Lear överlåter sitt rike åt två 
otacksamma döttrar sedan han förskjutit 
den tredje och yngsta dottern, den enda 
som verkligen älskar honom. Insikten om 
det misstag som Lear begår bryter ner ho-
nom, men i de centrala scenerna på heden 
är trycket från den fysiska omgivningen 
lika viktigt. Stormen tjuter och kungen 
inser att slutet är nära.

Estok menar helt enkelt att Shake-
speare led av ekofobi när han skrev Kung 
Lear. Den ångest som gestaltas i dramat är 
en reflex av samtidens vånda över klimat-
förändringarna. Estoks tes pekar på en 
möjlig utvidgning av litteraturvetenska-
pens uppdrag. Paralleller finns på nära 
håll. I en essä i Dagens Nyheter har histori-
kern Peter Englund diskuterat f lamlän-
daren Pieter Bruegels berömda målning 
”Jägarna i snön” från 1565.5 Den ger ett 
till synes idylliskt intryck. Invånarna i en 
liten by sysslar med sina vardagliga göro-
mål just när solen håller på att gå ner. 
Glada människor åker skridskor på en 
frusen damm mitt i byn, men Englund vi-
sar att stillheten i detta lantliga panorama 
är bedräglig.

Bruegel målade sin tavla just när den 
första köldknäppen satte in. Ingen anade 
vad som skulle komma. Estok uttalar inte 
tanken, men även flera andra av Shake-
speares stora tragedier skulle kunna bära 
spår av den klimatkatastrof som rullade i 
gång några decennier innan han skrev 
sina tragedier. Bildspråket i Hamlet (cirka 

1601) är till stora delar hämtat från det 
obehagligt påträngande växtriket. ”Larver 
fräter vårens barn innan de hunnit öppna 
sina knoppar”, heter det i den första akten. 
Det jäser överallt i dramat, skördarna 
ruttnar och mjöldrygan gör människorna 
galna.

Också i Macbeth (cirka 1606) tycks na-
turen stå i opposition till allt mänskligt. 
Här yttrar sig Shakespeares ekofobi i en 
fascination inför det ockulta. När ingen 
mänsklig ingenjörskonst kan kontrollera 
den fysiska miljön är det lockande att 
pröva andra vägar. Åskan går, och häx-
orna kokar ihop en soppa som släpper 
onda krafter fria. Macbeth förlorar sin 
omdömesförmåga i denna mörka värld, 
och vem hade inte gjort det? Vädret ver-
kar ha varit mycket värre på Shakespeares 
tid än under någon midsommarhelg efter 
millennieskiftet.

Årsringarna ligger tätt i Shakespeares 
tragedier. Det tycks onekligen finnas skäl 
för en omläsning av våra litterära klassi-
ker, men det kan aldrig bli fråga om att 
hitta några blinda samband mellan text 
och värld. Det litterära genresystemet har 
en tröghet i sig, och gen svaret på föränd-
ringar i omvärlden blir sällan momentant. 
Det är till exempel inte många moderna 
romaner som tar upp den klimatkris som 
pågår just nu. Dessutom skapar krissitua-
tioner de mest skiftande reaktioner. Det 
är rimligt att tala om en spiritual emer-
gency under 1600-talet, men begreppet är 
ännu mer aktuellt i dag. Shakespeare skrev 
ju även komedier. I dag läser vi deckare 
medan glaciärerna smälter. Hur hanterar 
vi vår egen ekofobi?

Shakespeares Kung Lear och Bruegels 
målning ger levande bilder av hur man 
upplevde klimatkrisen. Konsten är en vik-
tig del när det gäller diskussionen av be-
greppet hållbar utveckling, och humanis-
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ter borde ägna en större uppmärksam- 
het åt människors relation till den fysiska 
miljön. Skillnaderna mellan 1600-talet 
och vår tid är uppenbara. Hos Shake-
speare finns ingen fullständig enanto-
dromi.

Människorna led under den lilla isti-
den, men de kunde inte göra mycket för 
att förbättra sin situation. Strängt taget 
hade de ingen jungiansk skugga att brot-
tas med, åtminstone inte ur ett ekologiskt 
perspektiv. Dagens miljökris är där emot 
till stor del självförvållad. Den är en lång-
samt pågående katastrof, och de som be-
vittnar den är medvetna om sin egen skuld 
till det som sker. Det finns otaliga exem-
pel på apokalyptiska och ekofobiska drag i 
den nutida konsten. Kanske är det ändå 
intressantare att inta det motsatta per-
spektivet. Frågan är i så fall inte hur kri-
serna kommer till uttryck i konsten, utan 
hur konsten ska uppfattas i ljuset av kri-
serna. Är det exempelvis möjligt att skriva 
en grön litteraturhistoria på samma sätt 
som man försökt teckna konturerna av en 
litteraturhistoria ur ett kvinnligt perspek-
tiv?

Ekokritik

Estoks studier av Shakespeares ekofobi 
kan inordnas i det vittförgrenade forsk-
ningsområde som kallas ecocriticism. Eko-
kritiken har definierats som studiet av 
”relationen mellan litteraturen och den 
fysis ka miljön.”6 Forskningsområdets ut-
veckling bottnar i en känsla av frustration 
över att forskarsamfundet inte införlivat 
det ekologiska perspektivet i sin praktik. I 
ett inledande skede vände sig ekokritiken 
mot alla försök att avlägsna läsaren från 
texten och texten från världen. ”It isn’t 
language which has a hole in its ozone 

layer”, säger Kate Soper i boken What is 
Nature? (1995)7. Det är inte språket som 
har ett hål i sitt ozonlager. Formuleringen 
är onekligen slående och citeras också av 
många ekokritiker som ett slags agitato-
riskt mantra.

De första ekokritikerna sökte efter tex-
ter som var lyhörda för samspelet mellan 
människan och hennes fysiska miljö. 
Detta ledde till en omvärdering av hela 
litteraturhistorien. Tidigare förbisedda 
författarskap lyftes fram, liksom mer eller 
mindre perifera genrer som dagböcker, 
memoarer eller den så kallade naturpro-
san (i Sverige representerad av författare 
som Sven Barthel och Sven Rosendahl). 
Klassiska texter visar överraskande nya 
 sidor när de studeras ur ett ekologiskt per-
spektiv.

Samuel Becketts I väntan på  Godot 
(1952) utspelas som bekant på en öde plats 
i skuggan av ett naket träd. Men hur ska 
denna ödslighet uppfattas? En läsa re som 
befinner sig vid Aralsjöns stränder upple-
ver sannolikt dramat på ett helt annat sätt 
än någon som sitter i en stuga i Stock-
holms skärgård.

Ekokritikens pionjärer tog kopplingen 
mellan text och värld på allvar. Ingen som 
drabbats av sorg över tillståndet i världen 
bör stanna i detta tillstånd. Begreppet 
metanoia pekar mot en fortsättning: ”Me-
tanoia is not just feeling sorry and confes-
sing our sins. It is incomplete without 
healing behavior, practices, and concrete 
deeds that turn us in a new direction.”8 
Insikt leder förr eller senare till handling. 
Vid den tid då ekokritiken slog igenom 
kunde detta gröna imperativ uppfattas 
som otidsenligt. Misstankar fanns även 
att ekokritikerna var ett slags teorifient-
liga amatörer och att rörelsen hade sin 
hemvist på andra rangens universitet i 
avlägs na delar av den amerikanska kon-
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tinenten. Pionjärerna inom ekokritiken 
kände knappt till varandras existens, och 
fortfarande saknas självklara centralfigu-
rer. Möjligen går det att identifiera ett 
 antal språkrör för ekokritiken. Två sådana 
är Cheryll Glotfelty och Harold Fromm, 
vars antologi The Ecocriticism Reader 
(1996) pekats ut som en första samlad 
mani festation.

I den tidiga amerikanska ekokritiken 
spårades uppkomsten av ett ekologiskt 
medvetande till 1800-talet. Dröm men om 
en oförstörd vildmark fick allt större be-
tydelse i ett samhälle som börjat se en del 
av industrialismens avig sidor. Den stora 
ikonen blev Henry David Thoreau och 
hans berömda bok Walden (1854). Tho-
reaus civilisationskritiska skildring av en 
tvåårig eremittillvaro i en enslig stuga har 
gett impulser till den moderna miljörörel-
sen.

Det går inte att peka ut någon central 
diskurs som präglar ekokritiken. Paradox-
alt nog kan detta till stor del förklaras med 
att den blivit ett relativt etablerat forsk-
ningsområde, åtminstone i USA. En be-
tydande händelse i ekokritikens utveck-
ling var tre böcker av Lawrence Buell, 
professor i Engelska vid Harvard: The 
Environ mental Imagination (1995), Writ-
ing for an Endangered World (2001) och 
The Future of Environmental Criticism 
(2005). Det faktum att en så pass etable-
rad forskare intresserade sig för ekokriti-
ken skickade en kraftig signal till forskar-
samfundet. Ekokritiken blev en tum mel - 
plats för akademiker med vitt skilda 
utgångspunkter, och de förde med sig sina 
respektive forskningsprofiler in i ekokriti-
ken. Numera är rörelsen välorganiserad. 
Genom ASLE (Association for the study 
of literature and environment) finns till-
gång till ett in ternationellt nätverk med 
ett omfattande  utbud av konferenser, pu-

blikationer och kur ser. Ett besök på en 
ASLE-konferens för tankarna till 1970- 
talets proggrörelser. Det finns många ak-
tivister bland konferensgästerna, men för 
f lertalet av dem tycks ekokritiken ändå 
framstå som som en karriärväg bland 
många andra. Detta är naturligt med 
tanke på hur den akademiska världen 
fungerar, men mönstret följer även det 
normala mönstret för ett krisförlopp. Alla 
som besöker en ASLE-konferens (eller 
skriver en essä om ekokritik) är rimligtvis 
införstådda med att vi befinner oss mitt i 
en djup miljö- och klimatkris, men reak-
tionerna på denna kris varierar kraftigt 
mellan olika individer.

Den utan tvekan mest spridda hand-
boken i ekokritik är den brittiske ekokri-
tikern Greg Garrards Ecocriticism (2004). 
Den kan beskrivas som en studie i retorik, 
och intresset för troper, litterära figurer 
som ”vildmarken”, har visat sig vara frukt-
bart inom ekokritiken. Andra sådana tro-
per är ”pastoralen” och ”apokalypsen”. De 
återkommer i texter från vitt skilda perio-
der.

I pastoralen gestaltas drömmen om en 
jungfrulig landsbygd där den stressade 
stadsbon kan hämta nya krafter. Garrard 
spårar detta motiv tillbaka till det antika 
Alexandria. Redan de gamla egyptierna 
uttryckte ett behov av att få dra sig undan 
det brusande stadslivet. Rachel Carson 
kunde utnyttja pastoralen som stilmedel i 
sin epokgörande Silent Spring (1962), som 
ofta diskuterats av olika ekokritiker. I in-
ledningen av boken tecknar hon bilden av 
ett idylliskt landskap där djur och män-
niskor lever i harmoni med varandra. Den 
tystnad som stör harmonin visar sig vara 
orsakad av kemiska bekämpningsmedel, 
och pastoralen övergår i en analys av ke-
mikalieanvändningen i det amerikanska 
samhället. Analysen får kraft av kontras-
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ten till det rofyllda stämningsmåleri som 
föregår den. Även apokalypsen kan an-
vändas som ett retoriskt verkningsmedel. 
Hur stor del av uppmärksamheten kring 
Al Gores obehagliga sanningar beror 
egentligen på att läsaren kopplar dem till 
en etablerad tankefigur som säger oss att 
den yttersta dagen är nära förestående?

Den första svenska antologin inom det 
ekokritiska fältet kom ut 2007. Den heter 
Ekokritik – naturen i litteraturen och gavs 
ut av Cemus, Centrum för miljö- och ut-

vecklingsstudier vid Uppsala universitet. 
Ett informativt förord av Sven Lars Schulz 
(antologins redaktör) ger tillsammans 
med texter som Håkan Sandgrens uppsats 
”Lyssna till jordens sång” i Tidskrift för 
litteraturvetenskap (2002) och Peter Bar-
rys korta presentation av ekokritiken i Be-
ginning Theory (2002) en god introduk-
tion till forskningsområdet. Greg Garrards 
intresse för troper har uppenbarligen varit 
en av de viktigaste källorna till antologin. 
Petra Hanssons uppsats ”Förortens färger” 
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ägnas Johannes Anyurus diktsamling Det 
är bara gudarna som är nya (2003). Hans-
son pekar på förekomsten av två klassiska 
troper i Anyurus dikter, nämligen pasto-
ralen och vildmarken. Det pastorala temat 
aktiveras genom upprepade referenser till 
Homeros.

Livet i förorten får därigenom en klas-
sisk svalka som kontrasterar mot det våld 
som ofta förknippas med förorten och som 
gör den till en farlig ”vildmark”, menar 
Hansson. En annan av texterna i antolo-
gin är Håkan Sandgrens analys av Stefan 
Jarls film Naturens hämnd (1983). Filmens 
budskap bärs fram av suggestiv berättar-
teknik men Sandgren visar att den inte 
nödvändigtvis ger någon sakligt grundad 
information. Genom ett manipulativt an-
vändande av sådant som klippteknik, 
tempoväxlingar och val av musik skapas 
en hotbild som talar till känslan snarare 
än till förnuftet.

Det finns ytterligare en svensk antologi 
om ekokritik. Den ingår i skriftserien 
Kultur och språk, och gavs ut 2009 vid Mä-
lardalens högskola. Innehållet pekar åt 
vitt skilda håll och tycks spegla ett ungt 
forskningsområde som ännu söker sitt vä-
sen. Spännvidden i an to login kan anas 
 redan av titlar som Ingemar Haags ”Åter-
vinningens estetik: mänskliga fekalier i 
konsten namn” eller Henrik Otterbergs 
”Mänskliga får, mekaniska människor: 
En zoontologisk läsning av Philip K. 
Dicks Androidens drömmar”. Tillsammans 
utgör de båda antologierna en pionjärin-
sats i svensk ekokritik, men de förmår inte 
ge någon helhetsbild av sam tidens vånda 
över miljöproblemen. För att inte margi-
naliseras ytterligare måste huma niora 
fånga upp dessa frågor på ett tyd ligare 
sätt, och här har ekokritiken en oerhörd 
potential.

Hittills har jag talat om ekokritiken i 

singularis, men dess anhängare utgör 
ingen homogen grupp. Företrädare för 
ekofeminismen härleder miljöproblemen 
ur en orättfärdig könsmaktsordning. Den 
intresserade kan förslagsvis gå till den 
tidi ga men uppslagsrika antologin Ecofe-
minist Literary Criticism (1998). Även 
olika postkoloniala teoribildningar kan 
utvecklas i en ekokritisk riktning. Gra-
ham Huggan påpekar i essän ”Greening 
Postcolonialism: Ecocritical Perspectives” 
(i tid skriften Modern Fiction Studies 2004) 
att de f lesta ekokritiker är mantalsskrivna 
i västvärlden.

Är ekokritiken bara ett uttryck för då-
ligt samvete? Eller är den ett uttryck för 
imperialistisk nostalgi, en längtan tillbaka 
till tiden före de nya tiger ekonomierna? 
Ett tredje område vid sidan av ekofemi-
nism och postkolonial teori där ekokriti-
ken har en betydande potential är studiet 
av populärlitteraturen. Otaliga är de fil-
mer som utspelas i ödelagda världar där 
människor lever på sophögar av uttjänt 
högteknologi, jagade av androider, mu-
tanter och andra ekologiska mardrömmar. 
Få genrer har väl visat ett sådant intresse 
för civilisationskritik som science fiction 
och fantasy.

Vare sig ekokritiken är inriktad på den 
skönlitterära texten eller på den värld som 
dessa texter beskriver lyfter den upp ange-
lägna frågor på dagordningen. På ett dju-
pare plan är ekokritiken ett tecken på en 
avgörande nyorientering, en slags enan-
todromi, i det kollektiva mänskliga med-
vetandet. Detta är inte i första hand en 
intellektuell process, utan en konsekvens 
av en ökad grad av andlig nöd, spiritual 
emergency.

Precis som alla andra männi skor kan 
humanistiska forskare bidra till den nöd-
vändiga nyorienteringen genom att vara 
uppriktiga mot sig själva: vad syftar verk-
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samheten till? Är den i  första hand inrik-
tad på att göra karriär  eller kan den pla-
ceras i en vidare kontext? Hoten mot 
mänsklighetens överlevnad måste över-
skugga alla andra frågor. Om humanister 
visar att de kan hantera dessa hot i sin 
dagliga praktik kommer intresset för hu-
manistisk forskning att öka. I annat fall 
kommer människor att röra sig i andra 
riktningar för att kunna hantera sin ång-
est över hotet mot planetens överlevnad. 

Noter
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Summary

The Crisis of Humanities
Ecocritism and Ecopsychology at the Eleventh Hour
(Humaniora i kris
Ekopsykologi och ekokritik i elfte timmen)

The current global environmental crisis can poten-
tially deepen the relationship between the human 
mind and the physical environment. How do envi-
ronmental issues affect the interpretation of cul-
tural artifacts? In what ways is the environmental 
crisis challenging the purpose and methods of the 
humanities? This paper applies the Jungian con-
cepts of enantiodromia and metanoia to humani-
ty’s collective response to the environmental crisis: 
Everything in life tends to shift from one extreme 
into its opposite. A personal crisis often implies an 
opportunity for consciousness to integrate and as-
similate material previously unconscious and un-
processed. Furthermore, an individual awakening 
of this kind ref lects a potential collective awaken-
ing of humanity. As a result of the environmental 

crisis, many people perceive nature as threatening. 
The scholar Simon Estok has termed this condi-
tion ecophobia. This paper brief ly discusses Es-
tok’s concept of ecophobia in connection to the 
new school of ecocriticism, which has been defined 
as the study of the relationship between literature 
and the physical environment. The paper suggests 
that ecocriticism is a sign of a major shift in human 
consciousness, a kind of enantiodromia or meta-
noia, and suggests that this shift is not so much an 
intellectual process as a conversion in the classical 
sense. Scholars within the humanities can con-
tribute to this necessary reorientation, but only 
 after a radical change of attitude, both individually 
and collectively.

Keywords: ecocritisism, ecopsychology, ecophobia, 
Swedish literature.

Olavi Hemmilä, PhD, assistant professor, Dalarna 
University, Falun, Sweden. Visiting Fulbright 
Hildeman scholar at University of Washington, 
Seattle 2010.



Till diskursens oordning
hör att det motsägelsefulla står oemotsagt
där det självklara
jämnas med marken.

Daniel Svensson

et är en regnig höstdag i oktober och min 
handledare frågar mig hur det går med min 
ansökan till forskarutbildningen. Jag ska 
skriva om arbetskraftinvandring ur ett histo

riskt perspektiv, och min forskningsplan är så gott som 
färdig. Jag ska just till att svara, då det plötsligt händer 
något. Jag ser allting framför mig. De svartvita fotogra
fierna, berättelserna, teorierna och slutdiskussionen. 
Luften går ur mig. Nå? frågar han. Varför svarar jag inte? 
En obehaglig känsla av mättnad kommer över mig. Det 
går inte, viskar jag. Jag måste hitta något annat att skriva 
om, något oförutsägbart, något som gör att jag måste 
tänka till. En stämning kanske, ett känslomässigt till
stånd? Saknad? Längtan? Eller kanske väntan?

Några år senare disputerade jag på en avhandling med 
titeln Väntan: Etnografiskt kollage kring ett mellanrum 
(Beckman 2009). Undersökningen bygger på tjugo djup
intervjuer1 med tretton etniskt svenska storstadsbor ur en 
lägre, välutbildad medelklass. Jag intresserade mig för 
väntan som ett språkligtkulturellt fenomen och avhand
lingen kan närmast beskrivas som ett spretigt och lite 
trevande samtal om vad väntan möjligtvis kan betyda i 
dessa människors vardag och liv.

Det blev inte alls den avhandling som jag föreställde 
mig den där regniga dagen på min handledares arbets
rum, men en vetenskaplig utmaning, det blev det. Det 
fanns inga självklara teoretiska förebilder att låta sig in
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spireras av och ingen empirisk forskning 
att tala om. Väntan gled mig hela tiden ur 
händerna. Den ville inte inordna sig, inte 
låta sig kate goriseras. Den trilskades och 
pekade på brister i den vetenskapliga 
agendan, men också, skulle det visa sig, på 
oväntade möjligheter.

I den här artikeln kommer jag att med 
lätt hand diskutera några av mina erfaren
heter av att forska om väntan. Min text 
kommer i huvudsak att vävas kring föl
jande frågor: hur kan man förstå väntan 
som fenomen? Hur kan man som forskare 
närma sig ett så komplext och svårdefi
nierbart ämne som väntan? Vilka meto
dologiska val ställdes jag inför? Lärde jag 
mig måhända något om min egen ämnes
disciplin? Och vilket blev egentligen mitt 
forskningsresultat?

Att aktivera
ett mellanrum

Det här är berättelsen om en forsknings
process med förhinder. Att mitt ämnesval 
skulle innebära en vetenskaplig utmaning 
förstod jag uppenbarligen på ett tidigt sta
dium, men hur denna utmaning skulle 
komma att se ut i praktiken var jag dess
bättre helt ovetandes om. Först handlade 
det om hur jag skulle närma mig ämnet. 
Vad då väntan? Skulle jag definiera vän
tan och sedan formulera frågeställningar 
utifrån denna definition? Vilket var 
egentligen mitt kunskapsobjekt? Var det 
väntan som fenomen eller var det gruppen 
av människor som berättade sig själva ge
nom väntan? Eller var det kanske något 
helt annat? Frågan höll mig länge vaken 
om nätterna, men kom till slut att upplösa 
sig själv genom de metodologiska val som 
gjordes under resans gång, val som sakta 
men säkert betvingade nödvändigheten av 

en filosofisk dualism – och därmed också 
av ett klart definierat kunskapsobjekt. ”Vi 
måste avhålla oss från att söka samma 
precisionsnivå i alla ämnen och nöja oss 
med den precisionsnivå som själva saken 
gäller”, skriver den norske filosofen Lars 
Fr. H. Svendsen i sin bok om långtråkig
hetens filosofi (2005:11).

Väntan är, liksom långtråkighet, ett 
vagt och mångsidigt fenomen och kräver 
därför ett ödmjukt anslag, snarare än ett 
strikt analytiskt avhandlande. Jag be
stämde mig snart för att sökandet och 
vagheten skulle få ta plats i mitt projekt. 
Genom en fri och ostrukturerad associa
tionsmetod skulle informanterna få fylla 
ordet med den mening som de själva valde 
att ge det (Johannisson 2001:17). Som 
forskarsubjekt skulle jag uppträda precis 
så nollställd inför ämnet som jag i realite
ten var – något som ibland, av förklarliga 
skäl, kom att upplevas som provocerande. 
En forskare, om någon, borde väl veta vad 
hon forskar på? Det var svårt att finna in
formanter. Ordet väckte obehagliga asso
ciationer eller så upplevdes projektet som 
alltför krävande. Sökandet började i skri
varcirklar, på folkhögskolor och bland 
studenter, men till slut såg jag mig tvungen 
att vända mig till människor i min direkta 
närhet, till vänner, grannar och bekanta. 
Men även där fanns ett motstånd till att 
medverka.

Rastlösa rörelser, undflyende blickar. Som om 
ordet väntan rör upp något jobbigt inom dom. 
En diffus känsla av obehag. Anders får svåra 
magkramper, Louise skrattar sarkastiskt och 
skakar på huvudet. Ha! Är du spritt språngande 
galen? Väntan, aldrig i livet (ur fältdagbok 24 
oktober 2004).

När jag till slut och trots allt funnit mina 
tretton informanter bad jag dem associera 
fritt. Vad tänker du på när jag säger ordet 
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väntan? Samtalen fylldes snart med måle
riska och engagerade berättelser om kaf
fetermosar i sjukvårdens väntrum, för
stulna tågresor och väntan på krånglande 
kopieringsapparater, men lika ofta, eller 
oftare fylldes de med hopplösa sidospår, 
uppgivna suckar och tomma, uttråkade 
blickar. Vad var det egentligen vi samta
lade om? Och var detta verkligen forsk
ningsetiskt försvarbart?

Finska vinterkriget och trassliga kärleksförhål
landen. De försöker fylla ut samtalstiden. Ar
tigt, trevande, krystat. Är detta verkligen me
ningsfullt? Det är som att ämnet för oss bort 
från varandra, står i vägen för oss. Vad sysslar 
jag med? Mina vänner och bekanta som veten
skapliga försökskaniner? (ur fältdagbok 4 april 
2006).

Det suckas och stönas. Långa pauser. Ordet 
singlar liksom ordlöst, som ett torrt löv, ner 
mot parkettgolvet. Ett ickeämne. Tomt, utan 
mening. Väntan – jaha, än sen då? (ur fältdag
bok 21 april 2006).

Det var uppenbart att det saknades en re
pertoar för att tala om väntan. Det finns 
kloka ordspråk och finstämd poesi, men 
mellan väntans vardagliga självklarhet och 
vår förmåga att tala om den finns ett på
tagligt glapp. Att en så stor del av våra liv 
går åt till att vänta är så självklart att vi 
sällan eller aldrig tvingas fundera över det 
(Rehn 2002). Och än mindre berätta fram 
den med ord.

Liknelsen må halta, men på samma sätt 
som den amerikanske kompositören John 
Cage låter oss lyssna på tystnaden från 
symfoniorkesterns instrument i sitt be
römda verk 4’33, tvingades jag som fors
kare att lyssna på tystnaderna, suc karna 
och de skrapande stolsbenen under inter
vjuerna. Vad betydde de? Varför var vän
tan så svår att hantera, att tala om?

I avhandlingen diskuterar jag väntan 

som ett typiskt mellanrumsfenomen. Ett 
mellanrumsfenomen i den meningen att 
väntan är ett tillstånd som bestäms av de 
punkter som omger den, en färdsträcka 
mellan a och b. Ordet mellanrum, så som 
det är konstruerat, innefattar med auto
matik en väntan och speglar vårt väs
terländska ratio genom att lyfta fram de 
strukturerande noderna, medan rymden 
däremellan osynliggörs. Väntan blir så 
den meningslösa sträckan mellan de 
 objekt och händelser som gör ett så mycket 
mer påtagligt avtryck i våra liv och som 
därför är så mycket enklare att förhålla sig 
till.2

Det är ju som att diskutera luft, säger Anna. 
Det är ju självklart, man andas, man väntar. 
Hon säger att hon får huvudvärk av att bli in
tervjuad. Varför forskar jag inte på något som 
dom kan relatera till? Som engagerar, makes 
sense? (ur fältdagbok 10 februari 2006).

Arbetslöshet och trängselskatter kan vi 
lätt klä i en begriplig och engagerande 
språkdräkt, men väntan riskerar att falla 
mellan alla stolar (Grosz 2001:91). Vän
tan blir bara meningsfull i relation till nå-
got annat (ibid.). Väntan saknar identitet. 
Den har inga egna gränser, den är ingen
ting i sig själv, och därför kom ordet vän
tan att fungera som en provokatör i sam
manhanget. Den milda provokatören som 
iscensatte rörelsen i rummet, som genere
rade de stämningar och berättelser som 
avhandlingstexten sedan kom att vävas 
kring.3 Mellanrummet som en ständig 
potential för aktivitet (Sand 2008:98). Ett 
utrymme för övergångar mellan olika 
identiteter och definitioner. Ett tomrum 
fyllt av betydelser.

När jag frågar Siri vad hon tänker på när jag 
uttalar ordet väntan, så blundar hon och dröjer 
lite med svaret. – Hm . . . Hon tvekar. – Jag 
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”Rofylld väntan . . .” Detalj ur oljemålning av Edward Hopper, ”Sea Watchers” (1952), Private collection. 
Hämtad ur Sheena Wagstaff (ed.), Edward Hopper, s. 202–203, tate Publishing, London 2004.
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tror . . . jag tror att jag ser en bild av en kvinna 
som står i ett fönster och tittar ut. Ja, hon har 
blå klänning på sig och håret är liksom stramt 
och bakåtkammat. Jag vet inte varför, den är 
bara där i huvudet och det är en ganska ödslig 
bild, mycket passivitet och längtan, inåtvänt på 
något sätt. – Tror du att den kvinnan i fönstret 
har något med dig och ditt liv att göra? – Nja, 
kanske. Jag vet inte, säger hon. Men det är 
klart, när du säger det så . . . (Beckman 2009: 
222).

Siri tvekar och försjunker i tankar, men 
snart övergår tystnaden i ett försök att re
flektera över sitt eget liv. Den egna asso
ciationen öppnade här upp för en berät
telse om ett igenkännande, om att vara 
begränsad i sin position som kvinna och 
om att längta efter ett annat liv.

Det existentiella har med det sublima 
att göra, det genuint outsägliga. Det su
blima finns inte där ute, utan i mötet, när 
man ställs inför en gräns, en provokation. 
På så sätt kan man säga att jag och mina 
informanter tillsammans aktiverade ett 
mellanrum (jfr Sand 2008).

Mellanrummets
vokabulär

Den fria associationsmetoden resulterade 
i ett spretigt och svårhanterligt material, 
ett material som på många sätt speglade 
ämnets undflyende karaktär. Nästa utma
ning kom därför att handla om framskriv
ningssätt och valet av analytiska ingångar. 
Hur skulle jag hantera så många disparata 
berättelser och hur skulle jag någonsin 
kunna göra materialet rättvisa? 

Får inte alls fram det jag vill berätta. Konven
tionen sitter där som en stor, fet elefant på mitt 
bröst. Jag kippar efter andan. Det förväntas nå
got av mig här. Att jag ska lägga saker tillrätta. 
Upprätta logiska inbördes relationer. Rita kar
tor. Ordna och fixera. Den där irriterande ele

fanten tvingar mig att göra något av väntan som 
väntan inte är (ur fältdagbok 4 maj 2005).

Den amerikanske antropologen Vincent 
Crapanzano efterfrågar en antropologi 
som öppnar sig för andra ämnesdiscipliner 
och drar sig inte för att blanda skönlittera
tur och filosofi med en mer konventionell 
etnografi (t.ex. Crapanzano 2004). På ett 
liknande sätt kände jag att väntan krävde 
en gränsöverskridande hållning. Jag be
handlar ett existentiellt ämne och för
ståelsen för det mänskliga varat kan både 
breddas och fördjupas om olika sätt att 
förstå och berätta fram verkligheten sam
manförs (Richardsson 2005). Två prin
ciper skulle därför komma att bli väg
ledande. Jag ville undvika att låsa min 
berättelse i en alltför snäv vetenskaplig 
mall. Det sökande anslaget skulle spegla 
ämnets komplexa och svårfångade natur. 
Och textens skulle också, i enlighet med 
den feministiska teoretikern Laurel Ric
hardsson tankar om postmodern etno
grafi, skapa plats för såväl forskarsubjek
tivitet som läsarens egen möjlighet till 
reflektion (ibid.).4

Och hur tänkte jag mig då att det skulle 
gå till? För det första skrev jag fram de 
empiriska kapitlen i form av en dialog 
mellan mig och informanterna. Jag an
vände talstreck, som i skönlitterära texter, 
och alternerade mellan dialog och analys, 
dels för att synliggöra mig själv, dels för 
att skapa en mer f lytande känsla under 
läsningen. För det andra strävade jag efter 
att skapa luft och variation i texten, inte 
minst genom att formulera det som i av
handlingen sedan kom att kallas för mel-
lanrumsetnografier.

Utgångspunkten för mitt etnografiska 
sökande var upplevelsen av vetenskapen 
som alltför tvingande. Det jag ville berätta 
rymdes inte i den förväntade avhandlings
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formen. I informanternas berättelser stod 
det klart att det var i väntan som livet 
hände. Det var mellan de inplanerade hän
delserna, mellan aktiviteterna som de upp
levde att livet vecklade ut sig och fick me
ning, djup och konturer. På samma sätt 
upplevde jag att det var i forskningens 
mellanrum som min avhandling egentligen 
hände, i det frustrerade klottret i margi
nalerna, i fältdagboken och i de f lyktigt 
nedtecknade raderna på de där skrynk 
liga pappersservetterna (jfr Brännström 
Öhman 2008, Brännström Öhman & 
Livholst 2007). Men hur skulle vardags
livets och forskningens känslomässiga un
derströmmar kunna ta plats i en vetenskap 
som etnologi? Hur kunde det existentiella 
rymmas i det förmodat rationella rum som 
vetenskapen utgör?

Själv sitter jag alldeles stilla. Jag har ett bekym
rat drag över pannan och jag minns hur jag 
brottas med mina tankar. kanske mår Siri dåligt 
nu? kanske borde jag säga något? Varför valde jag 
det här märkliga ämnet? Varför skriver jag inte om 
mobiltelefoner eller tatueringar istället? Klockan 
tickar på. Duger jag verkligen till forskare? Duger 
jag egentligen till någonting? Sekund för sekund 
dras mitt existensberättigande i den akade
miska världen undan för mig, för vem vill läsa 
en tom avhandling, en avhandling om ingen
ting? Vem? (Beckman 2009:155.)

Mitt bidrag till den diskussionen kom att 
bli ett antal kortare textpassager placerade 
mellan varje kapitel, passager framskrivna 
i en fragmentarisk semilitterär form i vilka 
jag både gestaltar och diskuterar forsk
ningsprocessen frånsida, inspirerad av min 
fältdagbok och vardagsfilosofiska funde
ringar kring väntan som kunskapsobjekt. 
I dessa mellanrumsetnografier kunde jag 
fånga in det som inte så lätt låter sig fångas 
med vetenskapliga teorier och begrepp. 
Ibland handlade det om en rent konstnär
lig etnografi (se Richardsson 2005).5

Väntan sitter i våra kroppar.
Den fadda träsmaken från bänken i busskuren 
    likväl som
väntan på kärlek och närhet i livet:
    sedimenterad i vår hållning,
i vår kroppsliga tyngd (Beckman 2009:110).

Konstnärlig etnografi i all ära, men vilka 
analytiska ingångar valde jag då för att 
försöka förstå väntan? Jag visste redan ti
digt att språk och berättande skulle utgöra 
en central teoretisk utgångspunkt i av
handlingen, men samtidigt insåg jag att 
med ett så pass sökande anslag var teorin 
tvungen att inta en underordnad position. 
Väntan, så som jag ville närma mig den, 
kunde inte tvingas in i en alltför trång 
teoretisk tröja. Med en modifierad variant 
av den amerikanska filosofens Linda 
Singers begrepp la bandita (1993:22–24)6 
och en lika radikal som ögonblicklig 
bruksteori kunde jag använda mig av de 
analytiska ingångar som min etnografi 
behövde.

Antropologer, kulturgeografer, feno
menologer, filosofer, psykologer, religions
historiker, företagsekonomer och alla 
andra teoretiker som jag tog bruk av, tog 
jag bruk av i syfte att försätta läsaren i po
sition för en möjlig förståelse av väntan 
i en specifik situation. Ibland talar Sartre, 
ibland Bauman, Virilio, Barthes eller 
Moi. Men deras röster blir bara en röst 
bland många andra. Teorierna underord
nades så förståelsen av berättelserna såväl 
som forskningsberättelsen i sig (jfr Berg 
1994:26).

Sammantaget skapade alla dessa olika 
röster, bilder och språkliga uttryck en kol
lageliknande etnografi, ett lapptäcke av 
berättelser som, förhoppningsvis, bjuder 
in till en eftertänksam, men aktiv läsning 
om väntan. Man kanske skulle kunna säga 
att jag med många olika färger och valörer 
tecknade ett tankerum?
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Att glänta på dörren
till en existentiell etnologi?

Tystnaderna och trevandena blev en punkt 
utifrån vilken en annan organisation 
kunde breda ut sig. Genomskinligt och 
skört pockade ämnet på ett annat sätt att 
tänka, på andra uttryck. Väntan behövde 
sitt sökande, sin tid för tankar och sin 
egen etnografi. Det blev en avhandling 
som fångade in, vecklade ut och återgav, 
snarare än att den lade tillrätta. Vetenska
pen blev det som visar oss, som öppnar 
upp, som låter oss ta del av såväl andras 
som våra egna tankar.

Texten är inte ett redovisande av resul
tat, utan är, i allra högsta grad, en del av 
forskningens ideologiska och etiska bud
skap (Richardsson 2005). Detta är natur
ligtvis inget nytt för etnologer. Etnologin 
lever fortfarande i kölvattnet av sitt folk
bilningsideal, men att låta etnografin ut
göra ett rum för existen tiell reflektion är 
att ta den traditionen ett litet steg längre. 
Den fria formen ger på ett annat sätt 
än den konventionella sakprosan plats åt 
det obestämbara, det trasiga och ofärdiga, 
åt livets och forskningens ofrånkomliga 
komplexitet (se Annelie Brännström Öh
man 2008).

I min avhandling har jag alltså velat 
glänta på dörren till en kulturvetenskap 
som inte väjer för det existentiella. Här i 
låg en del av utmaningen. Hur kan man 
som etnolog röra sig i skärningspunkten 
mellan vardagspraktik och existens? Så 
här? Ja, kanske. Den fria associationsme
toden och det semilitterära gestaltandet 
öppnade upp för en lite annorlunda läsart. 
”Den tog så lång tid att läsa, för jag var ju 
tvungen att stanna upp och tänka efter 
hela tiden.

Hur upplever jag själv väntan? Hur har 
det varit i mitt eget liv och varför?”. Det är 

en läsupplevelse som jag fått beskriven för 
mig åtskilliga gånger. ”Den är så lättläst, 
nästan som en roman, fast man lär sig ju 
samtidigt saker”. Min avhandling synlig
gör förvisso ett tämligen oexploaterat 
ämne, men samtidigt vill jag se uttalan
dena som ett bevis på att den här typen av 
etnografi har en viktig eller åtminstone 
möjlig funktion av fylla (jfr Richardson 
2005).

Nå, lärde jag mig något om min egen 
ämnesdisciplin? Ja, jag tror mig ha funnit 
en dubbelhet inom etnologin: å ena sidan 
finns där en vetenskaplig präktighet, ord
ning och reda, och ett förutsägbart tillrät
taläggande, och, å andra sidan finns där 
en dröm om att gå riktigt, riktigt nära. 
Att upplösa gränser och hitta fram till det 
outsägliga. Detta är en intressant mot
sägelsefullt.

Mitt eget gränsöverskridande är dess
värre även det modest. Det mesta i min 
avhandling passerar som trygg och heder
lig etnologi, och så här efteråt ångrar jag 
att jag inte vågade gå längre in i en vän
tans etnografi. Jag ångrar att jag inte vå
gade hänge mig mer åt den fria, experi
mentella formen, the social science art form 
(Richardsson 2005) – ämnet hade förtjä
nat det. Jag inbillar mig nämligen att 
etno login skulle ha omfamnat även det, 
och någon gång i framtiden hoppas jag 
att mer fullödigt få utforska gränserna för 
det centrum i etnologin där ”makten att 
rita auktoritativa kartor ligger” (Anttonen 
1994:14).

Utan slutsatser

Den här artikeln har handlat om att forska 
på väntan. Här presenteras forskningen 
som ett fait accompli, och en sådan presen
tation kan som bekant aldrig bli annat än 
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”En efterlängtad glipa i vardagen där tiden stannat upp.” Detalj ur oljemålning av Edward Hopper, ”Summer-
time” (1943), Delaware Art museum. Hämtad ur Sheena Wagstaff (ed.), Edward Hopper, s. 186–187, tate 

Publishing, London 2004.
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ett tillrättaläggande av en process som 
sällan eller aldrig upplevdes som rationell. 
Syftet med avhandlingen formulerades 
bara någon minut innan manus gick till 
tryck: Det övergripande syftet med avhand-
lingen är att undersöka några av väntans 
artikulationer. Bildligt talat var det som 
att vända ut och in på en handske. Istället 
för att definiera begreppet väntan, formu
lera intervjufrågor utifrån en genomtänkt 
forskningsfråga och strukturera materia
let utifrån kategorier fick berättelserna om 
väntan, så att säga, formulera en berättelse 
om väntan, utan början och utan slut.

Något som ändå svårligen går att und
vika i sammanhanget är frågan om veten
skapliga resultat. Vilket blev då mitt 
forskningsresultat? Vad kom jag egent
ligen fram till? Jag skulle kanske kunna 
svara att väntan fungerar som en metafor 
för förändring, en efterlängtad spricka i 
vardagens stress? Att väntan blir vilan i en 
modern storstadstillvaro i vilken görandet 
är centralt? En efterlängtad glipa i tiden 
där aktivitet kan förberedas och förutsätt
ningarna för att livet ska hända, vårdas, 
ses över och börja gro? En odefinierad tid 
för återhämtning och inre växt som krä 
ver en viss kulturell kompetens för att 
hantera?

Ett genomgående tema i intervjuerna 
visade sig nämligen vara konflikten mel
lan individens behov av vila, återhämtning 
och reflektion, och samhällets krav på 
f lexibilitet och ständig tillgänglighet. 
Som ett led i en tilltagande individualise
ring måste vi lära oss att värna vår hälsa 
genom att regelbundet skapa tid och rum 
för dessa både planerade och oplanerade 
återhämtningsritualer. När subjek tivitet 
förstås som en handling, som en aktivitet, 
blir rörelsen central. Att vara och att bli 
ett subjekt kräver förflyttning och föränd
ring. Självförverkligande handlar om att 

förflytta sig mellan de positioner som man 
vill inta. Väntan kan därmed sägas fånga 
själva passagen, och blir så en produktiv 
och central mekanism i dessa människors 
liv.

Detta skulle antagligen kunna liknas 
vid ett kulturvetenskapligt forskningsre
sultat? 7 Men när det var dags att skriva en 
sammanfattning insåg jag att en sådan 
helt omöjligt skulle låta sig formuleras. 
Att presentera ett resultat skulle bli som 
att göra självmål i den sista skälvande mi
nuten av andra halvlek. Det enda sättet att 
komma förbi det dualistiska tänkandet är 
att vara emellan, att passera emellan, skri
ver de franska filosoferna Gilles Deleuze 
och Félix Guattari (2004:305) och här 
försökte jag, åtminstone i någon mån, av
säga mig dualismens tvingande kläde
dräkt.

Det blev ingen sammanfattande slut
diskussion, och i och med det blev det 
också uppenbart att jag både hade lyckats 
och misslyckats med mitt uppdrag att 
skriva en vetenskaplig avhandling om 
väntan. Avhandlingens sista ord får illu
strera detta lika ofrånkomliga som mot
sägelsefulla faktum:

Det gick att fånga in det undflyende i en av
handlingstext. På något sätt gick det. Men den 
strävar fortfarande bort, viker fortfarande un
dan. Var sitter den nu igen, väntan? I svartvin
bärssaften, i kaffetermosen, i fågeläggets bräck
liga skal? Eller är det bara mellan orden, mel- 
lan radarna man finner den? Tagandes spjärn 
mot sin egen ambivalenta position? Mot sina 
egna paradoxer? Borde den inte bara få släppas 
fri från dessa tvingande bokpärmar? Nog nu 
(Beck man 2009:304).

Noter

1 Varav fyra är inspelade med videokamera.
2 Den brittiske designern Alan Fletcher har påpe



29Att teckna ett tankerum

KULTURELLA PERSPEKTIV 2012:2

kat västerlandets brist på förståelse för mellan
rummet som något högst substantiellt som ger 
både kontur och innehåll åt helheten (Fletcher 
2001:370 ff ). I traditionell japansk kultur arran
geras prydnadsföremålen i enlighet med ma. ma 
är rymden, energisfären mellan föremålen, och är 
minst lika betydelsefull för helheten som föremå
len i sig. Det är knappast en slump att det saknas 
en motsvarighet till ma i vår västerländska voka
bulär. För en kort diskussion kring mellanrum och 
modernitet se Beckman 2009:76–77.

3 Ordet provocera använder jag i meningen utlösa, 
stimulera eller framkalla. På engelska skulle mot
svarigheten bli evoking (se Rosenau 1992:xi).

4 Richardssons kriterier för meningsfull etnografi är 
följande: 1) Texten ska lära oss något om mänsk
ligt vara, om vår kultur. 2) Läsupplevelsen ska vara 
behaglig. 3) Författarens subjektivitet ska vara 
både producent och en produkt av texten. 4) Tex
ten ska beröra läsaren känslomässigt/intellektuellt. 
5) Texten ska få läsaren att fundera och formulera 
frågor kring sig och kring sociala skeenden.

5 För en breddad förståelse av begreppet reflexiv 
etno grafi se artikeln ”Ur en byrackas antecknings
block. Om reflexivt skrivande” (Beckman 2011).

6 Den feministiska teoretikern är en bandita, en 
kvinnlig bandit som ”plundrar” manliga filoso 
fers texter och tar bara det som passar henne för 
tillfället, men struntar helt sonika i resten (1993: 
22–24).

7 I artikeln ”Forskningsresultat som får dig att 
skratta” i Ölandsbladet (7 november 2009) kon
stateras det, föga smickrande, att mitt forsknings
resultat består i att människor upplever det som 
jobbigt att vänta i telefonköer och framför dato
rer.
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Summary

creating a Space for thoughts
the Agony and Joy of Writing a Dissertation
on Waiting
(Att teckna ett tankerum
Om våndan och glädjen att forska på väntan)

The article is about what happens when an eth
nographer goes into the field and asks people to 
fill a small and indeterminate word like waiting 
with thoughts, experiences and recollections. The 
author discusses in what ways waiting as a research 
topic was problematic, but also how she finally did 

arrive at a slightly different methodology and a 
more experimental writing method. Waiting as a 
dynamic intervening space opened unexpected 
doors into a ref lexive ethnography that does not 
shy away from the existential.

keywords: waiting, intervening space, ethnology, 
reflexive ethnography, methodology, social science art, 
bricolage.

Anita Beckman, PhD, Assistant Professor
in cultural Science, Department of Health and 
Educational Sciences, University West, troll-
hättan,Sweden.
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”Detta låter kanske förvir-
rande? Är kultur vad som 
helst? Vore det inte klokare 
att hålla sig till ett enda kul-
turbegrepp?” (Ehn och Löf-
gren 1982:13). Dessa mer 
 eller mindre retoriska frågor 
som ställs av Billy Ehn och 
Orvar Löfgren redan i första 
versionen av Kulturanalys 
(1982) har karaktäriserat 
många inometnologiska dis-
kussioner under årens lopp. 
Då, på tidigt 1980-tal, defi-
nierade Ehn och Löfgren 
kultur som både ”kollektivt 
medvetande” och ”system av 
betydelser och symboler”, 
men också som ”medium – 
det sätt på vilket erfarenheter 
organiseras”. Denna f lerfald 
av definitioner motiveras ut-
ifrån att de ”skiftande sätten 
att definiera kultur alstrar 
olika typer av kunskap”. Vil-
ket kulturbegrepp som till- 
lämpas bestäms helt enkelt av 
det empiriska materialet och 
den enskilda studiens kun-
skapsmål.

Två decennier senare, i den 
radikalt omarbetade uppla-
gan Kulturanalyser (2001) 
konstaterar istället förfat-
tarna att det faktiskt ”existe-
rar hundratals olika defini-

tioner av kulturbegreppet och 
vi har faktiskt ingen önskan 
att utöka samlingen”. Den 
definition som huvudsakli-
gen används beskrivs trots 
detta som ”de koder, före-
ställningar och värden som 
människor delar (mer eller 
mindre, medvetet eller omed-
vetet) och som de kommuni-
cerar och bearbetar i socialt 
handlande” – även om de till-
står att även andra kultur-
begrepp förekommer i texten 
(Ehn & Löfgren 2001:9). De 
beskriver också hur mycket 
som har hänt i den inomet-
nologiska diskussionen sedan 
1980-talet – inte minst i och 
med influenserna från Cul-
tural Studies och olika typer 
av diskursperspektiv. Vissa 
etnologer, får vi veta, har till 
och med gjort sig av med kul-
turbegreppet helt och hållet 
(ibid. 2001:12–13).

Kulturbegreppet har dock 
inte bara överlevt utan rent av 
frodats, hundratals definitio-
ner och vetenskapligt otrogna 
till trots. Begreppet fungerar 
inte heller längre lika enty-
digt som etnologiämnets eget 
f laggskepp, utan förekommer 
livligt även inom grannveten-
skaperna, liksom i ett antal 

mång- och tvärvetenskapliga 
konstellationer.

Johan Fornäs’ nyutgivna 
bok med titeln Kultur (Liber 
2012) läser jag som ett ut-
tryck för just denna kulturbe-
greppets spridning. Boken 
med denna enkla – men långt 
ifrån anspråkslösa – titel in-
går i förlagets serie BeGrepp-
bart, vars uttalade syfte är 
att introducera centrala sam-
hällsvetenskapliga begrepp 
på ett utforskande, fokuserat 
och dynamiskt sätt. Men kan 
den här boken ha betydelse 
också för etnologiämnets mer 
initierade diskussioner? Låt 
mig börja med en översikt.

Att greppa ett begrepp: 
En kulturbegreppets 
typologi

Bokens första del med under-
titeln ”Kulturbegreppets fa-
setter” erbjuder en översikt av 
kulturbegreppets bakgrund 
och olika betydelser. Dess 
olika betydelser sammanfat-
tar Fornäs i en fyrfaldig ty-
pologi bestående av:
iii) Ett arkaiskt eller ontolo-

giskt kulturbegrepp som 
härrörs från Latinets ord 
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för odling, ”cultura”, och 
som söker beskriva män-
niskans inneboende po-
tential till bildning, eller 
”förfining”.

iii) Ett antropologiskt kul-
turbegrepp, som i det 
närmaste kan beskrivas 
som livsform, vars här-
komst kan spåras till Jo-
hann Gottfried von Her-
der. Istället för att se 
mänsklighetens framåt-
skridande som en univer-
sell utveckling av en enda 
civilisation, utformade 
han ett mer partikularis-
tiskt förhållningssätt, där 
mänskligheten ses som 
bestående av en mångfald 
av parallellt existerande 
partikulära kulturer. Det - 
ta synsätt – som Fornäs 
också på ett något för-
enklat sätt tillskriver den 
etnologiska kulturanaly-
sen – beskrivs som en för-
utsättning för den idag 
omdebatterade kulturre-
lativismen.

iii) Ett estetiskt kulturbe-
grepp som beskriver vårt 
”kulturliv” och som kan 
sägas omfatta både så kal-
lad finkultur och popu-
lärkultur. Medan vissa i 
första hand använder kul-
tur i den här bemärkelsen 
för att referera till konst-
arter som litteratur, bild-
konst musik, teater, dans 
och film breddar andra 
begreppet till att inklu-
dera även andra estetiska 
uttryck, som mode och 
andra former av hantverk 
och kroppsutsmyckning. 
Det är det här kulturbe-

greppet som avses när vi 
talar om samhällets ”kul-
tursektor”.

iv) Det hermeneutiska eller 
semiotiska kulturbegrep-
pet spåras tillbaka till 
två traditioner från förra 
århundradet: den ame-
rikanska pragmatismen 
(Char les Sanders Pierce) 
och den franska struk-
turalistiska lingvistiken 
(Ferdinande de Saussure). 
Också den klassiska her-
meneutikens tolknings-
lära och den berömda 
her meneutiska cirkeln 
nämns. I och med att 
det ta sistnämnda begrepp 
omfattar universella 
mänskliga processer som 
mening, tolkning, kom-
munikation och represen-
tation erkänns det som 
det mest grundläggande 
av dem fyra.

Trots att den här typologin 
fungerar som ett klargörande 
pedagogiskt redskap för att 
ge tankestruktur och här-
komstberättelse åt det annars 
så spretiga kulturbegreppet 
finns det dock visst fog för att 
ifrågasätta Fornäs entydiga 
sammankoppling av etnolo-
giämnet med det Fornäs kal-
lar för det antropologiska 
kulturbegreppet1.

Från ”a whole way of 
life” till mångteoretisk 
modell: Ett inomveten-
skapligt alternativ

Å ena sidan stämmer det att 
kultur, i den här bemärkel-

sen, faktiskt har använts inom 
ämnet, men å andra sidan är 
det just det herderska fokuset 
på kultur som enhet och sta-
bilitiet som både intensivt 
och återkommande har pro-
blematiserats och sedan 
1990-talet i stort övergivits 
av den svenska etnologin (se 
t.ex. Hastrup 2004; Blehr 
2010:19).

På liknande sätt beskrivs 
ofta 1900-talets två sista de-
cennier som en period där det 
mer herderska (antropolo-
giska) kulturbegreppet domi-
nerat kulturvetenskaperna. 
Den här perioden startade 
kring 1800-talets mitt, för att 
sedan i avkolo nialiseringens 
kölvatten börja kritiseras un-
der 1960- och 1970-talen och 
fortsätta problematiseras i de 
många ”post-ismernas” namn 
under 1980-talet. Slutligen, 
under 1990-talet, hamnade 
kulturbegreppet i skymundan 
till förmån för en mängd 
andra teoretiska nyckelbe-
grepp (Lind qvist 2010:31).

Parallellt med den inomet-
nologiska detroniseringen av 
kulturbegreppet frångick 
också cultural studies-fors-
kare som Stuart Hall – och 
till och med Raymond Wil-
liams, som tidigare gjort sig 
känd för att mynta defintio-
nen av kultur som ”a whole 
way of life” – det antropolo-
giska kulturbegreppet för att 
istället i högre grad börja om-
famna det semiotisk–herme-
neutiska (även om de båda 
kulturbegreppen ibland exi-
sterade sida vid sida, också 
hos samma tänkare) (Fornäs 
2012:33).
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En alternativ begreppsbe-
skrivning har utvecklats av 
Magnus Öhlander, som istäl-
let för en typologi erbjuder en 
modell som å ena sidan säger 
mindre om både begreppets 
genealogiska härkomster och 
om dess vardagsbetydelser, 
men som å andra sidan på ett 
annat sätt visar hur olika 
veten skapliga definitioner av 
begreppet artikuleras på olika 
sätt beroende på dess teore-
tiska kontext (t.ex. herme-
neutik, fenomenologi, marx-
ism, diskursteori). Modellen 
gör också en tydlig åtskillnad 
mellan kulturbegrepp som 
formulerats inom vad som lite 
förenklat kan delas in i mo-
dernistisk respektive postmo-
dernistisk idétradition (Öh-
lander 2010).

Kulturbegrepp
i förändring och
modellernas pedagogiska 
funktion: En avrundande 
reflektion

Med tanke på etnologiäm-
nets mångteoretiska karaktär 
talar Öhlanders modell, en-
ligt min mening, bättre till 
ett etnologiskt vetenskapligt 
kulturbegrepp som är statt i 
förändring. Båda modellerna 
fyller dock, om än på varsitt 
sätt, en viktig pedagogisk 
funktion.

Att ”hålla sig till ett enda 
kulturbegrepp” är, som både 
Fornäs och Öhlanders re-
spektive modeller så tydligt 
uttrycker, numera varken 
möjligt eller önskvärt. Mo-
deller som dessa fyller därför 

en viktig funktion för att för-
hindra att begreppet förlorar 
sin relevans inom såväl hu-
man- och samhällsvetenska-
perna som inom vidare sam-
hällsdebatter, genom att de 
hjälper oss att finslipa be-
greppet som tankeredskap.

Noter

1 Också benämningarna av dessa 
kulturbegrepp skulle förtjäna 
viss diskussion, men på grund 
av det begränsade utrymmet i 
den här korta texten lämnar jag 
en sådan diskussion därhän 
tillsvidare.
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Summary

The Multi-faced Concept
of Culture
(Det mångfacetterade
kulturbegreppet)

In 1982, ethnologists Billy Ehn 
and Orvar Löfgren rhetorically 
asked whether the concept of 
culture could mean anything, 
and whether it would not be 
wiser to just stick to one defini-
tion of it. Some thirty years later, 
it has become quite clear that 
the concept of culture is still one 
of our most multi-faceted con-
cepts. With Johan Fornäs’ recent 
book Kultur (Culture) as its 
starting point, this text discusses 
two different models that have 
recently been developed to pro-
vide an overview over the pleth-
ora of understandings of ”cul-
ture”. It argues that Johan For-
näs’ model serves an important 
pedagogical purpose, but sug-
gests that Magnus Öhlander’s 
multi-theoretical mo del suits the 
discipline of ethnology some-
what better.

Keywords: culture, ethnology,
the concept of culture.
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Kultur är kollektiva, icke-
linjära processer av tillbli-
velse, vilka inbegriper allt 
och alla. Inte bara människor, 
utan även tankar och ting är 
delar av, interagerar och blir 
ömsesidigt till i processen. 
Filosoferna Gilles Deleuzes 
och Felix Guattaris (2003: 
379 f) nomadologiska ansat-
ser har jag använt som inspi-
ration för att utveckla en in-
teragerande metod för att 
samtidigt både undersöka 
kul tur, och kommunicera 
resul taten i det omgivande 
samhället. Deleuze och 
Guat tari utgår från att, ”allt 
tänkande är en tillblivelse, en 
dubbel tillblivelse, snarare än 
ett attribut till ett Subjekt 
och representationen av ett 
Helt”.

För att undersöka kultur 
med sådana utgångspunkter 
måste forskaren befinna sig i 
rörelse, ständigt kommunice-
rande med såväl allmänheten 
som vetenskapssamhället. 
Nomadologisk kulturforsk-
ning handlar om interaktion, 
i realtid, om att kasta sig ut i 
f loden av rörelse och f lyta 
med i strömmen av händelser. 
Och det underlättas om kom-
munikationen av vetenskap-
liga resultat sker via en regel-
bundet uppdaterad, interaktiv 
blogg.

Kultur handlar om ömsesi-
dig tillblivelse och går aldrig 
att fånga och beskriva i de-
talj. Vetenskapen har heller 

inget tolkningsföreträde, alla 
sådana mål och ambitioner 
måste överges om kulturana-
lysen ska bli nomadologisk. 
Kunskap om kultur är en kol-
lektiv angelägenhet som var-
ken kan eller får stanna inom 
akademin. Kultur är per de-
finition delad och kulturve-
tare borde därför engagera 
sig mer i tillblivelsen än ställa 
sig vid sidan av. Konkret och 
handgripligen. Det under-
lättas om bloggformatet an-
vänds simultant för att både 
kommunicera resultaten av 
det vetenskapliga arbetet och 
för att dra på sig reaktioner 
som kan utgöra underlag till 
vidare analys och fortsatt 
kom munikation. Att blogga 
är att vara i rörelse, tillsam-
mans med sitt studieobjekt. 
Sista ordet är aldrig sagt i nå-
gon fråga som rör kultur. 
Bloggande, nomadologiskt 
inspirerade, kulturanalytiker 
är således ute på ”never en-
ding fieldworks”.

För att tillvarata potentia-
len hos nomadologin finns en 
poäng att göra som Deleuze 
och tänka på kulturvetenskap 
som ett slags samtal (jfr 
Deleuze & Parnet 2002:1 ff).1 
Samtala bör man enligt 
Deleuze göra i mycket högre 
utsträckning än vad man gör, 
istället för att diskutera. 
Skillnaden mellan samtal och 
diskussion är fundamental. 
Diskussion syftar till att 
komma fram till något be-

stämt och till att utse en vin-
nare. Diskussioner underblå-
ser därför tendenser till makt, 
eftersom målet är att nå ett 
avslut. Samtal däremot hand-
lar lika mycket om att lyssna 
som att tala. Samtalets mål är 
att utbyta tankar, att inter-
agera och att verka för att 
uppnå ett gemensamt mål, 
tillsammans. Förståelse för 
kultur bör öppna upp, inte 
stänga in, bestämma eller låsa 
fast. Och för detta ändamål 
passar bloggen väl.

Flyktlinjer (som är namnet 
på min blogg) har som ambi-
tion att sprida kunskap samt 
att främja samtal och inter-
aktion kring kultur. Publi-
cering i smala, internatio-
nel la, referee-granskade, ve-
tenskapliga publikationer gör 
det inte. Inom akademin är 
debatter vanligare och anses 
finare än öppna och förut-
sättningslösa samtal. Och 
över tusen bloggposter är inte 
värt ett vitten i jämförelse 
med en enda vetenskaplig ar-
tikel.

Besluten om att det är så 
det ska vara är kontingent 
och har liksom all kultur 
vuxit fram i och genom inter-
aktion mellan aktörer med 
olika intressen och grader av 
makt och inflytande. En an-
nan akademi är möjlig, om 
tillräckligt många vill och ser 
värdet av det.

Världen och verkligheten 
förändras inte linjärt, och 
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därför menar jag med Deleuze 
att, ”alla missuppfattningar 
är bra, givetvis under förut-
sättning att de inte är tolk-
ningar utan avser använd-
ningen av [vad man nu stude-
rar], att de ökar använd-
ningen, att de skapar ytter-
ligare ett språk inom dess 
språk” (ibid., 2002). Bloggen 
är som klippt och skuren för 
att främja uppkomsten av 
missuppfattningar som kan 
leda till samtal om, och i för-
längningen reell förändring. 
En nomadologisk förståelse 
för kultur handlar om att 
göra sig öppen för de f lykt-
linjer (konstruktiva möjlighe-
ter) som hela tiden uppstår 
överallt men som det kan vara 
svårt att upptäcka om man 
utgår från en konventionellt 
akademisk syn på kunskap. 
För att öka möjligheten att 
upptäcka f lyktlinjerna, när 
och där de uppenbarar sig 
måste man sluta,

söka efter om en idé är rätt 
 eller sann. I stället bör man 
söka efter en helt annan idé 
någon annanstans inom ett 
annat område, så att någon-
ting passerar mellan de båda 
som varken är i det ena eller i 
det andra. Men den här idén 
hittar man i allmänhet inte av 
sig själv, slumpen måste till 
eller att någon ger den till en. 
(Deleuze & Parnet 2002).

Här som på många andra 
ställen i Deleuzes och Guat-
taris gemensamma produk-
tion är det vad som sker i 
mellanrummen mellan de 
berörda parterna som lyfts 
fram och betonas, det som 

uppstår inom ramen för för-
utsättningslösa samtal där 
tankar och idéer ohejdat kan 
tumla runt, konfronteras med 
andra tankar och sättas i rö-
relse. Det är i mellanrummen 
som det oväntade står att 
finna, som flyktlinjer upp-
står. Och detta inser och 
upptäcker man enklare om 
man tillåter sig att vara no-
madologiskt öppen och pre-
stigelös.

Kulturvetenskapliga texter 
kan och bör därför provocera 
mottagaren till egna tankar, 
till att tänka nytt om och 
tänka förbi det givna, snarare 
än bestämma hur det är. 
Noma dologisk kulturanalys 
handlar om att främja ny-
tänkande genom att upprätt-
hålla arenor för samtal. Nyt-
tan med kulturvetenskap 
kommer till sin rätt först i 
mötet med andra kompe-
tenser och kulturforskaren 
tving as genom bloggandet 
till interaktion med dem 
forskningen handlar om och 
berör.

Konturerna till en sådan 
vetenskap kan ritas upp med 
hjälp av ett citat från Deleuze, 
där han talar om sitt mång-
åriga samarbete med kollegan 
Felix Guattari. Citatet funge-
rar som programförklaring 
för Flyktlinjer, och det illu-
strerar vad jag menar att 
bloggande kan hjälpa kultur-
vetare att uppnå.

Vi var bara två, men det som 
var viktigt för oss var inte så 
mycket att arbeta tillsam-
mans utan snarare detta egen-
domliga faktum att arbeta 
mellan oss båda. Vi var inte 

längre ”författare.” Och det 
här mittemellan refererade 
till andra personer som var 
olika på olika sidor. Öknen 
växte samtidigt som den blev 
mer befolkad. Detta hade 
ingenting att göra med en 
skola eller med igenkännan-
deprocesser utan det hade 
framför allt att göra med mö-
ten. Och alla dessa historier 
om tillblivanden, förbund 
mot natur, a-parallell utveck-
ling, tvåspråkighet och tan-
kestöld är vad jag haft ihop 
med Félix. Jag har stulit Félix 
och jag hoppas att han gjorde 
på samma sätt för gentemot 
mig. (Deleuze & Parnet 
2002).

Nyckeln till framgång är nå-
got så enkelt och samtidigt 
svårt som en plats för egali-
tära möten mellan kultur-
forskaren och dem de veten-
skapliga rönen angår. För att 
det hela ska fungera och för 
att främja samtal måste det 
vara en plats med högt i tak 
där många kontinuerligt och 
prestigelöst kan utbyta tan-
kar och föra förutsättnings-
lösa samtal kring hur man 
bäst utnyttjar resurserna och 
kompetenserna som man 
sammantaget förfogar över. 
Via bloggen undersöker kul-
turvetaren inte bara kulturen, 
hen är samtidigt aktivt med i 
skapandet av kultur. Detta 
ser jag som en väg framåt för 
kulturvetenskapen, ett nöd-
vändigt steg om etnologi och 
andra humanistiska ämnen 
inte skall bli obsoleta, för att 
avsluta med ett medvetet pro-
vokativt uttalande, som jag 
gärna samtalar vidare om på 
f lyktlinjer.blogspot.com
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Not

1 Artikeln är resultatet av ett av 
Deleuzes möten med intervjua-
ren Claire Parnet, och finns 
översatt till svenska i tidskrif-
terna Glänta och Ailos gemen-
samma Deleuzenummer från 
2003/2004. Översättningarna 
av denna text är gjorda av Kris-
tina Ekelund och är också 
hämtade därifrån.
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Summary

Contors for Nomadological 
Cultural Studies
(Konturer till en nomadologisk 
kulturanalys)

This article draws up some lines 
and puts forward thoughts about 
blogging as a way to develop and 
make Cultural Studies more up 
to date, both with society and 
with recent theoretical insights 
about culture. The objective of 
this text is to inspire fellow aca-
demics to start blogging about 
their work and to use blogs as a 
two way tool for both communi-
cation and investigation, and to 
elaborate on some prerequisites 

for nomadological Cultural Stu-
dies.

Keywords: Deleuze, blogging, 
conversation.
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Att besöka det rum där fres-
kerna från Livias villa i Rom 
är bevarade är som att vandra 
rakt in i en prunkande träd-
gård. Målningar med di-
stinkta färger och detaljerade 
penseldrag illustrerar motiv 
föreställande en hortus conclu-
sus, en sluten trädgård. De 
övre delarna av freskerna är 
blå som himlen och de mel-
lersta och nedre delarna före-
ställer gröna träd och buskar, 
blommor och frukter i rosa 
och gult samt olika fågelarter 
i diverse nyanser. Här finns 
inga skyltar eller texter; all 
information finns utanför 
rummet. I all sin avskildhet 
är det en uppfriskande och 
rofylld plats i museet.

Jag befinner mig alltså i ett 
av Italiens nationalmuseer, 
Palazzo Massimo i Rom, som 
är ett museum jag studerar 
för min kommande avhand-
ling. Där behandlar jag hur 
rumsarkitektur inverkar på 
upplevelsen av utställningars 
tema och innehåll. I detta in-
går också en metodutveckling 
som syftar till att hitta en 
metod för att beskriva och 
analysera rumsliga faktorer 
såsom utformning, material, 
ljus- och färgsättning samt 
volym och proportioner i re-
lation till utställningar. De 
empiriska studierna baserar 
sig på egna observationer ut-
förda i fem museer i Rom. 

Palazzo Massimo, med dess 
” juvel”, det vill säga freskerna 
från Livias villa, är ett av 
dem.

I denna artikel diskuterar 
jag utifrån ett museologiskt 
perspektiv huruvida autenti-
citet alltid grundar sig i objek-
tet och dess materiella urtill-
stånd, utifrån förutsättningen 
att ingrepp såsom upprust-
ning och restaurering aldrig 
genomförts. Eller kan man 
även tala om en autentisk 
upplevelse hos museibesöka-
ren i mötet med objektet, 
oberoende av om dess mate-
riella tillstånd och utseende 
har restaurerats i efterhand? 
Med rummet med freskerna 
från Livias hus som exempel 
belyser jag här den fysiska 
närvarons roll i mötet med 
det museala rummet och 
upplevelsen av det som auten-
tisk.

Den ursprungliga villan 
var belägen i området Prima 
Porta norr om Roms stads-
kärna och tillhörde kejsar 
Augustus’ maka Livia Dru-
silla (58 f.Kr.–29 e.Kr.). Den 
återfanns av arkeologer 1863 
men målningarna lossades 
från sina väggar först 1951 för 
att restaureras och bevaras. 
De placerades i Palazzo Mas-
simo i slutet av 1990-talet. 
Freskerna kom från ett un-
derjordiskt rum som mest 
troligt användes som en mat-

sal för banketter, ett tricli-
nium, och som erbjöd svalka 
under den varma sommarpe-
rioden.1

Freskerna tros ha kommit 
till under tiden mellan år 20 
och år 10 f.Kr. och de lär vara 
några av de mest kompletta i 
sitt slag från det antika Rom.2 
De sträcker sig runt hela ut-
rymmets väggar, från golv till 
tak. Rummet är i princip 
skal enligt med det ursprung-
liga utrymmet där målning-
arna återfanns: golvet är 
unge fär tolv meter långt och 
hälften så brett och kunde 
därmed antagligen rymma 
ett ganska stort antal ligg-
soffor till middagsdeltagare. I 
dag kan besökare sitta på två 
soffor för att studera och kon-
templera över freskernas mo-
tiv.

I sin bok Houses, Villas, and 
Palaces in the Roman World 
behandlar Alexander G. 
McKay bland annat interiöra 
dekorationer i italienska hus 
och villor. Han beskriver hur 
pompeianska fresker daterade 
till åren 50–79 e.Kr. hade till 
syfte att imponera på betrak-
taren då målningarna, för-
utom att vara dekorativa, 
fyllde ett slags illusoriskt per-
spektivisk och estetisk funk-
tion i rummet. Motiven var 
nämligen gestaltade på så vis 
att de hänvisade till ytterli-
gare rum bortom de faktiska 

På besök i Livias målade trädgård. Tankar kring analyser
av rumsliga faktorer och autenticitet i utställningsmiljöer
Av Märit siMonsson
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väggarna med exempelvis ar-
kitektoniska figurer eller na-
turmotiv. Därmed abstrahe-
rades lokalen för besökaren, 
väggens avgränsande fasthet 
luckrades upp och rumslig-
heten tycktes mer dynamisk 
och odefinierbar.3

I Livias rum blir trädgår-
den ett slags indikation på en 
visuell förlängning av rum-
met som inger en känsla av 
ett f lerdimensionellt rum där 
kroppen och sinnena kan 
uppfatta och leva sig in i 
känslan av att befinna sig i 
trädgården utan att rent fy-
siskt kunna inta den. Att då 
vara omgiven av den ger dock 
tillräckligt till fantasin och 
upplevelsen för att besökaren 

ska känna friskheten hos dess 
färger och föreställa sig fågel-
kvitter och dofter.

I sin artikel ”Reality as 
Illu sion, the Historic Houses 
that Become Museums” an-
vänder sig Mónica Risnicoff 
de Gorgas begreppet ”hus-
museum” för att beskriva 
byggnader av kulturellt eller 
historiskt värde som museali-
serats i syfte att bevara ett 
slags autenticitet.4 Husmu-
seer anses vara värda att upp-
leva för nöjes skull och vara 
en källa där man kan hämta 
kunskap rörande en viss tids-
period, person, verksamhet, 
och så vidare. Utöver detta 
har det också syftet att fung-
era som ett slags fixerad plats, 

frusen i tiden, där besökaren 
har möjlighet att fysiskt upp-
leva en svunnen tid i ett be-
ständigt rum. Eller rättare 
sagt, illusionen av detsamma. 
Den här typen av tillsynes 
oförändrade utrymmen har 
nämligen blivit omarrange-
rade och upprustade. Risni-
coff de Gorgas menar därför 
att de aldrig kan vara helt och 
hållet autentiska av den an-
ledningen att vi betraktar 
dem utifrån nutidskontex-
tuella premisser.5 Men efter-
som det är vår enda utgångs-
punkt och därmed tycks vara 
ofrånkomligt, hur ska man 
då definiera autenticitet?

Även om det är lätt att 
hänföras av skönheten hos 

Motiv från Livias målade trädgård.
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freskerna från Livias villa så 
vet vi att de inte är autentiska 
utifrån Risnicoff de Gorgas’ 
definition. Det är uppenbart 
att målningarna har förbätt-
rats då färgerna är alltför 
klara för att vara tvåtusen år 
gamla. Överallt i museet in-
formeras även besökarna om 
omständigheterna kring de 
olika artefakternas bevarande 
och restaureringar. Den vet-
skapen betyder dock inte att 
besökaren förlorar en del av 
sin upplevelse: känslor, fan-
tasi och förmåga till inlevelse 
finns ännu kvar. I Livias rum 
kan dessa faktorer inverka på 
besökaren på så sätt att denne 
sätter sig in i den fysiska upp-
levelsen av att vara i det här 
rummet som middagsgäst – i 
form av just en fantasi. I det 
fallet anser jag att autenticite-
ten i att faktiskt vara på den 
ursprungliga platsen, som i 
detta fall skulle ha varit 
Prima Porta, inte spelar lika 
stor roll som att fantisera om 
att befinna sig där. Och vi 
ska komma ihåg att de fres-
ker som visas i Palazzo Mas-
simo är just de som fanns i 
den där matsalen för tvåtusen 
år sedan. Att de har konser-
verats och bättrats på betyder 
att besökaren erbjuds en möj-
lighet att förstå och leva sig 
in i tiden, rummet och situa-
tionen på ett mycket mer 
auten tiskt sätt än om de hade 
hängt där f lagnade och grå-
daskiga. Om man ska vara 
krass så visst, museets eko-
nomi, besökarstatistik och 
rykte skadas antagligen inte 

av att besökare imponeras 
och hänförs av själva skönhe-
ten hos dess klenod. Men be-
sökaren behåller sina intryck 
oavsett den materiella auten-
ticiteten i färgstoffet och det 
är väl just detta varje museum 
vill erbjuda: en upplevelse.

Noter

1 Marina Sapelli, Palazzo Mas-
simo alle Terme (Milan 1998), 
50.

2 Sapelli, 53; Benedetta Cestelli 
Guidi, Museums of Rome (Flo-
rence & Rome 2007), 13.

3 Alexander G. McKay, Houses, 
Villas, and Palaces in the Roman 
World (London 1998) 150–
151.

4 Mónica Risnicoff de Gorgas, 
“Reality as Illusion, the Histo-
ric Houses that Become Mu-
seums”, Museum Studies, ed. 
Bettina Messias Carbonell 
(Malden 2004), 356.

5 Risnicoff de Gorgas, 356–361. 

Summary

Visiting Livia’s Painted Garden. 
Thoughts on Analysis of Spatial 
Factors and Authenticity in 
Museum Environments
(På besök i Livias målade 
trädgård. Tankar kring analyser 
av rumsliga faktorer och 
 autenticitet i utställningsmiljöer)

In this article I discuss how mu-
seum space affects visitor expe-
riences, using the example of an 
exhibition space where two 
thousand year old frescoes are 
displayed in Palazzo Massimo 

in Rome. The frescoes, depict-
ing a garden, come from an un-
derground dining room in the 
House of Livia. It has been de-
bated whether museum objects, 
such as these paintings, can in 
fact be considered as authentic 
when they clearly have been re-
stored and therefore are not in 
the same condition as they were 
when in use. Moreover, the feel-
ing of “being there” is considered 
an illusion since the experience 
is filtered through our contem-
porary contextual perspective. 
However, I argue that the 
authen ticity is not necessarily 
restricted to objects and their 
genuine accuracy but is a matter 
of the visitor’s experience of be-
ing in a spatial context repre-
senting a place, whether it is re-
stored or not. The ability to fan-
tasize, to identify with other 
human beings, to percept as well 
as the sensation of physically 
moving in space is the experi-
ence which will stay with the 
visitors and which will remain 
authentic for them.

Keywords: experience, space, 
authenticity.

Märit Simonsson, PhD student
in Museology, Department of 
Culture and Media Studies, Umeå 
University, Umeå, Sweden.



Magnus Berg, Här och där på 
stadsmuseet: Grubblande guide 
till ett utställt Göteborg. Göte-
borg: A-Script Förlag 2012.

”Stadsmuseet har sin formella 
frihet att skapa sina egna bil-
der av Göteborg. Det vore 
mig fullständigt främmande 
att hävda något annat. Men 
det vore oklokt att förneka 
möjligheten att museet sam-
tidigt är infogat i ett nät av 
mer eller mindre uttalade 
förväntningar om trivsamma, 
harmoniska representationer 
av staden. Jag vet inte om det 
är så. Men jag skulle kunna 
tänka mig det.” Citatet med 
sin höviskt försiktiga slutsats 
är slutorden i Magnus Bergs 
nya bok om Göteborgs stads-
museums aktuella utställ-
ningar. Bergs skrift handlar 
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primärt om på vilka sätt en 
representativ platsidentitet 
eventuellt skapas och/eller 
vidmakthålls på ett stadsmu-
seum. Som undertiteln sig-
nalerar rör det sig om en 
grubblande guide – avance-
rad etnologisk utställnings-
analys vore en annan positio-
nering, inte så essäistiskt 
slagfärdigt dock. Det är en 
säregen bok som Berg har 
skrivit, själv jämför han sin 
ansats med etnologinestorn 
Billy Ehn och dennes Mu-
seen det från 1986.

Men medan Ehn en gång 
f lanerade och grubblade sig 
genom ett f lertal inrättningar 
och svenska museigenrer, har 
som sagt Berg valt att foku-
sera sin studie på enbart ett 
museum: stadsmuseet i Gö-
teborg.

Berg är på jakt efter den 
stadsrelaterade identitetsfak-
torn – hur skapas ett ”här” 
och ett ”där” i utställningarna 
på Göteborgs stadsmuseum? 
Det är en tankeväckande och 
berättigad fråga som har ge-
nerellt intresse för många 
forskningsdiscipliner. Vid si-
dan av det omfattande skri-
veriet kring temat nationell 
identitetsproduktion har ex-
empelvis förvånande få mu-
seologiska studier gått i dju-

pare klinch med temat om 
och i så fall hur museer ska-
par och reproducerar plats-
identitet. Den traditionella 
”mu seologiska” analysen har 
huvudsakligen från ett före-
svävat allmängiltigt plan 
handlat om vad besökaren 
uppfattar eller möjligen lär 
sig med ett museibesök (t.ex. 
Hein 1998); vad museet som 
företeelse ger uttryck för 
(t.ex. Eriksen 2009), eller så 
har studien behandlat tingets 
mångdimensionella mening 
(t.ex. Andrén 1997). Temat 
om kulturell och hi storisk 
platsidentitet är alltså svagt 
analyserat, trots att det är helt 
centralt för museisektorn. För 
det som signaleras med mu-
seigenrer som stads-, läns-, 
och nationalmuseer, är ju det 
underförstådda antagandet 
att det faktiskt finns platsspe-
cifika historiska och kultu-
rella särarter som – nota bene 
– dels a) kan iakttas och visas 
i och genom föremål, dels b) 
dels kan förmedlas vidare till 
kommande generationer me-
delst utställningar (under-
stödda av bild och text etc.). 
Jag vill understryka att det 
ligger inte mindre än tre epis-
temologiska grundantagan-
den i detta: dels konceptet 
att det kulturellt särpräglade 

Anmälningar och notiser

Att förmedla platsens museala kulturhistoria
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(vad än nu det kan syfta på) 
kan platsrelateras, dels att 
denna särart tar sig uttryck 
via ting, dels att nämnda kva-
litéer kan förmedlas vidare ge-
nom praktiken att ställa ut 
föremål till beskådan i de ela-
borerade displayer som mu-
seerna erbjuder.

Bergs grubblande guide  
erbjuder några tankeväc kan de 
uppslag, men saknar, tvingas 
jag konstatera, framför allt 
ref lektioner om relationen 
mellan led ett och två. Fram-
för allt hade jag önskat veta 
mera om på vilka villkor 
tingen förmedlar någon art 
av göteborgsk kultur – och 
fåglarna vet om jag heller ser 
särskilt mycket av diskussion 
om led tre, alltså hur det som 
vanligen benämns kunskap, 
eller fakta, kan anses förmed-
las med stöd av de utställda 
föremålen. Berg går helt en-
kelt, sin kulturanalytiskt kri-

tiska blick till trots, på mu-
seum som en väl in socialiserad 
museibesökare. Han ser (mer 
eller mindre lyckade) kultu-
rella representationer, histo-
riska sammanhang och kul-
turanalytiska anspråk i ut-
ställningarna. Detta analyse-
ras, kritiseras och broderas ut 
i relation till författarens 
(icke-representativt!) stora 
kunskap om lokalhistoria, ar-
keologi och etnologi. Kort 
sagt Berg har tillägnat sig 
och tillämpar såväl museen-
det som den akademiska 
blicken; hans studie är pri-
märt inte en genreöverskri-
dande diskursiv dekonstruk-
tion.

Men hur ska man då läsa 
Bergs analys av Göteborgs 
stadsmuseum? Ja, för det 
förs ta antar jag att boken har 
författats för en bred mål-
grupp (studenter, museian-
ställda, en intresserad all-

mänhet). Den narrativa ra-
men utgår från författarjagets 
(alltså besökarens) upplevel-
ser av utställningarna. Hans 
upplägg är att föra ett initie-
rat resonemang om musei-
besöket, där han själv agerar 
som referens, eller om så 
vill som ”informant” (Bergs 
grepp tangerar autoetnogra-
fisk metod). Det är alltså 
hans författarjag och hans re-
flektioner som driver berät-
tandet genom ena utställ-
ningsavdelningen efter den 
andra – vilket för det mesta 
är en spännande läsning. Lä-
saren får också veta att inter-
vjuer med museipersonal har 
utförts och både kollegor och 
studenter avtackas generöst 
för bidrag, korrigeringar och 
koncept. Resultatet har blivit 
en mångsidig utställnings-
analys som primärt ska läsas 
som en välvillig, kunnig och 
tankeväckande ”grubblande 

Stadsmuseet i Göteborg, gårdsfasad.
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guide” till Göteborgs stads-
museum. Samtidigt kan jag 
inte undgå att fundera på 
om inte utställningsmakarna 
måste uppleva Bergs analyse-
rande jag på museet som 
motsvarigheten till besökaren 
från helvetet – hur många 
museif lanörer är docent i 
etno logi, lektor i museologi 
och dessutom grundutbildad 
i äm net arkeologi?! Det sist-
nämnda menar jag dock inte 
som kritik till Bergs skrift, 
utan som en allmän reflek-
tion kring det svåra att inta 
den ”genomsnittlige besöka-
rens” blick varthän vi som 
akademiker fäster våra kul-
turanalytiska eller museolo-
giska argusögon. Det är fak-
tiskt befriande att Berg har 
valt bort besökarintervjuer 
och istället vågar att själv re-
f lektera kring utställning-
arna. Försök att vaska fram 
generell kunskap från inter-
vjuer med besökare visar sig 
oftast vara både svåra att ge-
nomföra och att tolka (t.ex. 
Insulander 2010).

Varför går vi som besökare 
egentligen på museum? För-
väntar vi oss det som Berg 
letar efter – faktaförmedling 
om sammanhang, händelser, 
platsidentitet? Nja, kanske 
inte; i alla fall inte nödvän-
digtvis. Studier har pekat på 
att det kulturella kapitalet, 
den social samvaro, fiket, 
toa letten, osv. kan ha minst 
lika stor dragningskraft (t.ex. 
Heumann Gurian 2006). 
Bergs enda egentliga slutsats: 
att museet tenderar att för-
medla ett trivsamt, linjärt 
kronologiskt och tematiskt 

genomlyst och motsägelse-
fritt ”här”, är knappast över-
raskande. Otrevligheter som 
fattigdom, förtryck och ar-
mod tycks vara visuellt 
under representerat. Utställ-
ningsmakarna förefaller till 
det ha varit vara närmast 
blinda för aspekten på köns-
fördelning och genusrelaterad 
representation, vilket i sig 
känns mer förvånande. Berg 
ger läsaren ett antal förslag på 
sannolika faktorer till för-
trevligandet och frammanan-
det av ett ”bra här”, huvud-
sakligen med bäring mot in-
stitutionella och strukturella 
normers kraft. Han har också 
sprängt in ett antal kontra-
faktiska resonemang som 
klargör varför museets dis-
player är för endimensionella 
i relation till mer nyanserade 
tolkningar från etablerad hi-
storisk och arkeologisk forsk-
ning.

Man kan, som Berg gör, 
förhålla sig kritisk till des- 
sa dissonanser och anklaga 
museet för att misslyckas i 
sitt civilisatoriska och upp-
lysningsdidaktiska uppdrag. 
Men, man skulle också å 
andra sidan kunna inta den 
hållning som redan Per-Uno 
Ågren och Göran Carlsson 
företrädde i boken Utställ-
ningsspråk (1982): museet kan 
aldrig konkurera med fakta-
böckerna vad gäller målet att 
förmedla historiska fakta och 
linjära sammanhang. Utställ-
ningsrummet lämpar sig inte 
för att förmedla lingvistiskt 
sammanhållna berättelser. 
Men museiutställningarna 
kan där emot vara bättre skic-

kade att skapa intresse, väcka 
tankar och ref lektioner, kan-
ske relativisera föreställningar 
och (inte minst) att fysiskt 
visa på att det har funnits 
andra tider, andra före mål, 
andra yrken, andra sanningar, 
drömmar och skräckvisioner. 
Det är kanske gott nog? Vi 
som emellanåt analyserar 
museiutställningar borde nog 
ref lektera djupare kring den 
möjligheten.
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Hans Lund, Kulturella ikoner 
i text, musik och bild. Stock-
holm: Carlsson Bokförlag, 
2012.

Det som är gemensamt för 
kulturella ikoner av skilda 
slag är att de under längre el-
ler kortare tid har integrerats 
i vår vardag; de har etablerat 
sig i vår associationssfär. De 
konfirmerar sin plats i våra 
gemensamma kodsystem och 
antar ständigt nya innebörder 
och former.

De f lesta människor har 
en högst personlig relation 
till kulturella ikoner. Det kan 
vara mer påtagliga artefakter 
som Eiffeltornet (Paris), da 
Vincis Mona Lisa, Frihetsgu-
dinnan i New York, Ivo Jima 
(fotografiet med resandet av 
det amerikanska stjärnbane-
ret 1945), Taj Mahal i Indien 
eller Munchs målning Skriet, 

mytiska byggnader som Ba-
bels torn, eller musikstycken 
som Beethovens ”femma”.

Kulturella ikoner kan 
också vara i form av korta 
sentenser som Julius Caesars 
berömda ”veni vidi vici” (jag 
kom, jag såg, jag segrade), 
 eller Winston Churchills 
”blood, sweat and tears”, för 
att inte tala om William 
Shake spears ”to be or not to 
be”, eller Barack Obamas 
”yes, we can”.

Det kan även gälla verk-
liga personer. De kan bli kul-
turella ikoner när de lyfts ur 
sitt vanliga kulturella sam-
manhang; bland dessa kan 
nämnas Nelson Mandela, 
prinsessan Diana, Einstein, 
Marilyn Monroe och Mi-
chael Jackson. Den kulturella 
ikonen uppstår i betraktarens 
öga; och den består av sym-
boler, fenomen, konstverk 
och olika slags artefakter som 
används och omtolkas i andra 
sammanhang än det ur-
sprungliga.

Det händer något när hi-
storiskt välkända ”objekt” 
ändrar skepnad eller placeras 
i en ny kontext.

Det går att diskutera kring 
dessa spörsmål med håll-
punkt i Roland Barthes be-
grepp text, i dess grundbety-
delse väv, konstruktion eller 
strukturerat tecken (Barthes 
1977). Lundadocenten Hans 
Lund, mångårig forskare 

inom fältet intermediala stu-
dier (se bl.a. Lund 1982; 
2002), har denna utgångs-
punkt och talar i sin inspire-
rande bok utifrån begreppen 
”Hypertextualitet och rewrit-
ing” (Genette 1997). ”Kultu-
rella ikoner har med förf lytt-
ning att göra”, menar Lund. 
Man kan säga att en text 
transformeras till en annan 
text genom ändring av skep-
nad eller byte av kontext. Hy-
potext och hypertext blir så-
ledes användbara termer vid 
studiet av kulturella ikoner. 
Den kulturella ikonen kan 
sägas vara en konstruktion 
som består av en interaktion 
mellan en hypotext, det kan 
vara en sentens, en bild eller 
objekt å ena sidan, och en el-
ler ett f lertal hypertexter, det 
vill säga parafraser på denna 
sentens, bild eller objekt å 
andra sidan.

Med parafraser avses här 
omdiktning eller variation, 
det vill säga att de parafrase-
rade objekten förf lyttas ut ur 
deras ursprungliga kontext. 
Parafrasens ärende kan va-
riera, men fokus ligger gärna 
i nuet eller i det närvarande. 
Parafras kan läggas till para-
fras och artefakten eller 
objek tet kan anpassas till ett 
brett spektrum av skilda sam-
manhang bortom originalens 
betydelsefält; det kan handla 
om marknadsföring eller re-
klam, politiska kommentarer 

Från hypotext till hypertext
Den kulturella ikonen som instrument för kommunikation
och reflektion kring samtiden
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eller dagsaktuell situations-
komik. Objekten laddas med 
nya innebörder, och som kul-
turella ikoner går de att läsa. 

Lund exemplifierar bland 
annat med målningen Mona 
Lisa. Den hänger på Louvren 
i Paris och är en hypotext, 
medan alla de olika kända 
transformationerna av mål-
ningen i tryckt form som vi 
möter utanför Louvren är hy-
pertexter. Det är interaktio-
nen här emellan som utgör 
den kulturella ikonen Mona 
Lisa. ”Varje hypertext som 
bygger på hypotexten/mål-
ningen Mona Lisa expande-
rar den kulturella ikonen 
Mona Lisa”.

Med det välbekanta vy-
kortet i collageteknik, Mona 
President, där Pat rick Blan-
chard har bytt ut Mona Lisas 
ansikte mot François Mitte-
rand, ”går Blanchards hyper-
text i dialog med vår minnes-
bild av hypotexten Mona Lisa 
och med alla de reproduktio-
ner och parafraser vi genom 
åren har sett av denna mål-
ning”. Den spanske konstnä-
ren Salvador Dalís mustasch-
prydda Mona Lisa hör till de 
hypertexter som kanske fått 
störst uppmärksamhet inter-
nationellt.

Vid sidan av Munchs 
Skriet kan Mona Lisa sägas 
vara den okrönta drottningen 
bland världens alla kulturella 
ikoner. ”Målningen är inte 

längre Leonardos. Den till-
hör oss alla”, säger Hans 
Lund.

Författaren diskuterar 
också kring frågan om det 
kan bli så att svärmen av olika 
hypertexter i alla möjliga 
kontexter som drar åt olika 
håll, kan bidra till att 
originalet(n) på sikt banalise-
ras och rent av tappas på sin 
innebörd. Så kan det vara. 
Walter Benjamin har i en 
uppmärksammad artikel dis-
kuterat kring detta. Han 
framhåller att det också kan 
vara precis det motsatta för-
hållandet, det vill säga att det 
som går förlorat när ett konst-
verk reproduceras på vykort, 
affischer och liknande är ori-
ginalets engångskaraktär, det 
han kallar konstverkets aura 
(Benjamin 1969). Medan ori-
ginalet behåller sin aura kan 
kopiorna, hypertexterna, bara 

kan ge en svag återglans av 
denna aura. Det unika följer 
inte med vid reproduktionen, 
däremot kan genom upprep-
ningens magi originalets aura 
istället förstärkas genom upp-
repningens magi.

Hans Lund har skrivit en 
engagerande, faktarik och 
läro rik bok, den första större 
översikten på svenska om 
kulturella ikoner. Förutsätt-
ningarna finns nog för att 
Lunds bok med tiden i sig 
själv kan bli en smärre kultu-
rell ikon!
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