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Matilda Marshall

Kylskåp i beredskap
Matförråd för vardag och kris

M atilda M arshall är filosofie doktor i etnologi och biträdande lektor vid Restaurang
och hotellhögskolan vid Örebro
universitet. Hon har tidigare
forskat om hur hållbarhet omsätts till vardagliga matrelaterade praktiker. Hon disputerade
2017 vid Umeå universitet på
avhandlingen Hållbarhet till
middag: en etnologisk studie
om hur miljövänligt ätande
praktiseras i vardagslivet.

Förvaringsbrist och brist på mat
Ja, förvaringen i den här lägenheten den är ju en katastrof. Och
jag är en sådan där förrådsköpare, jag vill alltid ha [mat hemma].
Alltså det är det att vi inte planerar så mycket i förväg utan jag
vill ha grejer hemma så att jag kan bestämma mig.

d

et är tidig sommar 2014 och David1, 34 år,
ska precis visa mig kökets matförvaringsplatser. Den relativt moderna hyresrätten
med öppen planlösning delar han med
sambo och två barn. David är inte är nöjd med de tillhandahållna välfyllda utrymmena. Än är det för tidigt
för skörd på parets stora odlingslott. Där odlar de bland
annat bladgrönsaker, rotfrukter, bär, kål, lök och pumpa.
Familjen abonnerar på en ekologisk grönsakslåda,
plockar bär i skogen och handlar på bondens marknad.
Det är främst David som handlar mat och han gillar att
bunkra upp. Han framstår som mycket påläst i miljöfrågor, är mycket mån om ekologiska varor och vill laga mat
och baka bröd från grunden. Köttet ska helst vara från
lokala bönder. Vid några tillfällen har familjen köpt ett
stort stycke älgkött som i månader efteråt dominerat frysen. Utöver vitvarorna räcker de fem välfyllda köksskåpen inte till. David har improviserat och tagit över några
garderobshyllor i barnens rum för att lagra mjöl, gryner
och konserver. På hösten förvaras de egenodlade morötterna på balkongen, otvättade för att förlänga hållbarheten och vindsförrådets temperatur möjliggör förvar av
pumpa och lök.
En samhällskris, såsom krig eller klimatförändringar,
skulle göra den svenska livsmedelsproduktionen väldigt
sårbar (Eriksson 2018), något som anades under den
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varma och torra sommaren 2018. Försvarsberedningens rapport om totalförsvaret konstaterar att det idag inte finns
någon statlig eller nationell lagring av
livsmedel. Vid en samhällskris har individen eget ansvar och därför rekommenderas varje hushåll kunna försörja sig själv
under en vecka (Ds 2017:66). Våren 2018
skickar Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap (MSB) ut broschyren Om
krisen eller kriget kommer till alla hushåll
i Sverige. Den listar matvaror med god
hållbarhet och som behöver begränsad
tillagning som är bra att ha hemma. Att
ha tillräckligt och rätt sorts förvaring för
sin mat blir därmed relevant ur samhälleliga och hållbarhetsperspektiv.
Syftet med denna explorativa text är att
kontextualisera matförvaringen och diskutera den utifrån hållbarhetsaspekter.
Vilken kunskap kan det materiella ge om
vardagliga (o-)hållbara matpraktiker? Artikeln utgår från en etnografisk studie om
vardagliga matpraktiker och hållbarhet i
en kommun i norra Sverige 2012–2015.
Genom intervjuer, deltagarobservationer
och guidade köksvisningar följde jag under drygt ett år nitton personer, 21–73 år,
inkluderat studenter, heltids- och deltidsarbetande, sjukskrivna och en pensionär.
De nitton representerade femton hushåll
bestående av ensamboende, barnfamiljer,
sambos och kollektivboende. Majoriteten
av deltagarna hade ett relativt stort intresse för mat och hållbarhet (Marshall
2016).
För att kontextualisera och perspektivera deltagarnas matförvaring, har jag
gjort nedslag i arkivmaterial, förvaringsundersökningar, manualer för djupfrysning och forskning om matförvaring som
speglar det gångna seklet. Jag menar att
förvaringen inte ska ses som statiska och
avskilda utrymmen utan som dynamiska
KULTURELLA PERSPEKTIV 2018:3–4
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platser sammanlänkade med samhället.
Då vi dagligen interagerar med kylskåp
och skafferier, avspeglar de, genom oss
och vår mat, samhället och dess förändringar. Genom ett praktikteoretiskt perspektiv är målsättningen därför att synliggöra samhälleliga normer, menings
skapande, kompetenser och infrastrukturer som gör att individer förvarar mat på
det vis de gör (jfr Shove Pantzar & Watson 2012).
Förändrad förvaring
Matförvaringsutrymmen är ofta försedda
med dörrar och luckor som döljer dess
innehåll. Kylskåp och skafferier har en
lågmäld närvaro, de står i bakgrunden
och fungerar som en ram för våra matvaror och vår matkonsumtion (jfr Miller
1987:101 f). Medan maten är framträdande i vardagen, är det först när det blir
strömavbrott, tekniska problem, renovering eller dags för städning som större
uppmärksamhet ges till skafferierna, kylskåpen och frysarna. Skåpen ingår emellertid i hushållens vardagliga provianteringsnätverk och är sammankopplade
med matbordet, spisen, arbetsytor, trädgårdslandet och mataffären. Dess innandöme vittnar om hur mat införskaffas och
förtärs. Därmed synliggör de även föreställningar och normer om bland annat
kosthållning, förvaring, hälsa, hygien,
relationer och hållbarhet.
Med elektrifieringen av hemmens matförvaring under 1900-talets första halva
flyttade förvaringen närmre människan,
in i köket från exempelvis i externa byggnader och utrymmen. Kyltekniken kunde
mota bort temperaturfluktueringar, dagliga besök i butiken och ersättande av
ständigt smältande isblock. Färskvaror

4

Matilda Marshall

Matförvaring hos David i barnens rum. Foto: Matilda Marshall.
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kunde nu inhandlas, förvaras och tillagas
dagar eller månader före förtäringstillfället. Tekniken har inte bara påverkat hushållens matkonsumtion utan också näringslivet. Industrin med isblock från
sjöar utvecklades till ett nätverk av handelsförbindelser mellan landsbygd och
stad samt mellan länder. Under tidens
gång har handelsrutter, ekonomiska nätverk, yrken och teknik uppstått, förändrats och försvunnit (Rees 2013). Kylkedjan har varit en förutsättning för de
globala och storskaliga matnätverk som
idag förser svenska butiker med fransk
ost, lammkött från Nya Zeeland och färsk
frukt året om.
Den som går en guidad visning i Hallwylska museet i Stockholm har möjlighet
att i köket se två kylskåp inköpta 1929
som sägs vara bland de första i Sverige.
Drygt nittio år senare har kylskåpen kommit att forma såväl svenska kök som konsumtionsvanor. Kylda matkällare, jordkällare och ventilerade skafferier har
byggts bort och ersatts (se t.ex. Thörn
2018). Designen och behoven för kylskåp
har förändrats gradvis, likaså svensk förvaringsytorna i svensk köksstandard. I en
undersökning av Statens institut för konsumentfrågor 1967 detaljstuderas den optimala storleken på skafferier och vitvaror
baserade på antalet hushållsmedlemmar,
frekvens av matinköp, livsmedlens rekommenderade förvaringstemperatur, hyllbredd, hylldjup m.m. Frysboxarna börjar i
större utsträckning inta hemmen på
1950-talet, men är ännu inte standardutrustning i köket vid 1961 när Svenska
Riksbyggen publicerar en utredning om
matförvaring. Den konstaterar att kylskåpet används i snitt nio månader2 om året
och att kylar på 80 liter upplevdes för små
bland större hushåll. En slutsats är att
framtida kök borde ha en reservplats för
KULTURELLA PERSPEKTIV 2018:3–4
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en frys ”eller en kanske ännu ej känd utrustning” (Bengtsson, Lundberg & Johansson 1961:73 f).
Frysboxarna kunde vara svåra att placera i små lägenheter. Ett alternativ var
frysfacksanläggningar, eller andelsfrysar,
vilka växte fram i slutet av 1940-talet.
Dessa drevs ibland av så kallade frysfacksföreningar, en slags kooperation där hushållen hade andelar av en frysanläggning
eller hyrde fack. Vanligast var de på landsbygden i södra Sverige men det fanns
också fryscentraler i städer, till exempel i
anslutning till bryggerier. Flera byggnader höll dålig kvalitet och så småningom
svalnade intresset och de ersattes av hemfrysar (Borgström 1950; Englund 1992). I
en undersökning av Hemmens forskningsinstitut 1954–1955 bland hushåll
med frysbox eller andelsfrys, varierar avståndet mellan hemmet och frysfacket
mellan hundra meter och arton kilometer.
Just avståndet framhålls av några hushåll
som besvärligt.
Törnrosaskåpets
normalisering
Sociologen Jean-Claude Kaufmann (2010)
menar att kylskåpet deltog i processen att
frigöra kvinnan från spisen och köket.
Det möjliggjorde färdiglagade och individuella rätter och individuella måltidsrytmer. Kylen blev något alla i hushållet
kunde använda för att ordna mat, till
skillnad från hur spisen varit en persons
domän. Helt könsneutrala var dock inte
vitvarorna – eller köket de stod i – vilket
blir tydligt i fryskonserveringsmanualer
som uttryckligen riktar sig till husmödrar
både i text och bild. I ovan nämnda utredning från 1961 menar de tre manliga författarna att ”[h]usmodern i staden kan
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naturligtvis tjäna både tid och pengar på
en frysbox” (Bengtsson, Lundberg & Johansson 1961:34). Att hushållets matansvarig – primärt kvinnan – skulle nyttja
kyl och i synnerhet frys ansågs vara rationellt.
Privata konsumtionsmönster och förvaringsutrymmen hänger alltså samman
med samhällets teknologiska, sociala och
ekonomiska förändringar. Sociologerna
Elizabeth Shove och Dale Southerton
(2000) har beskrivit frysens – och indirekt
annan hushållsteknologis – historia som
tre faser. Först var frysen en nyhet som
hade egenskapen att kunna förvara och
bevara maten länge. Ekonomhistorikern
Fredrik Sandgren (2018) har visat hur artiklar om djupfrysning riktade mot hushållen på 1940- och 1950-talen handlade
mer om kunskaper om kyltekniken än om
livsmedel.
Därefter, i etableringsfasen, lyfts tidsbesparing fram som en fördel tillsammans
med anspråk att göra hushållet mer effektivt och modernt (Shove & Southerton
2000). I manualer skönjas denna fas med
beskrivningar av djupfrysning såsom ”det
moderna sättet att förvara livsmedel”
(ElektroHelios 1961:4). Frysen tillskrivs
en rad fördelar som effektivitet, bekvämlighet och långtidsförvaring. Maten genomgår en ”Törnrosasömn” som inte påverkar kvalitet, smak eller utseende
(ElektroHelios 1961:5). Sista fasen inträffar på 1980-talet, då har frysen genomgått
en omdefinition och ses som såväl en
självklarhet som en nödvändighet. Intresset riktas nu till särskilda karaktärsdrag
som frostfri och energismart (Shove &
Southerton 2000). Hemmets kylteknik får
en självklar plats redan på planritningen
med måttbestämda utrymmen och lämpligt placerade eluttag (Gregson 2007:141).
Väl på plats smälter de in i rummet, fokus

blir dess yttre och inte utrymmet de ockuperar. Nya sätt att designa och personliggöra vitvarorna föranleder färgalternativ,
ytmaterial och extrafunktioner som ismaskin. Ur ett praktikteoretiskt perspektiv
har matförvaringspraktikerna kopplat till
kyl och frys i de tre faserna därmed upprättats genom kompetens, meningsskapande och en given materialitet (jfr Shove
Pantzar & Watson 2012).
Matbuffert
Mina studiedeltagares matförråd synliggör hur en ensamstående kan ha ett lika
stort och nästan lika välfyllt kylskåp som
en barnfamilj. Med undantag av studenterna har de flesta en välfylld matarsenal
som skulle kunna räcka till flera olika
slags rätter och måltider för flera dagar.
Alla deltagare handlar minst en gång i
veckan. Det är alltså mycket mat i hemmen. Idag har i princip varje hushåll i
Sverige minst en kyl och en frys. Då mer
än en tredjedel av svenska hushåll består
av ensamboende (SCB 2018) torde antalet
kylskåp per capita vara hög. Vad gör att
exempelvis David ändå känner behov av
mer förvaringsutrymme?
Deltagarna gillar att bunkra upp vid
extrapris eller för att säkerställa att de alltid har det de behöver hemma. Reserven
möjliggör att man kan gå på ”suget”, istället för att planera i förväg, eller trolla fram
färdiglagade köttbullar när barnen trilskas med maten. Ett lager av matvaror anses ge fler möjligheter. Ett stort förvaringsutrymme uppmuntrar till ett stort
matlager med en buffé av såser och kryddor. Den som däremot valfritt eller nödgat
delar boende och förvaring, t.ex. i studentkorridor, kan behöva begränsa förrådet
och handla oftare.
KULTURELLA PERSPEKTIV 2018:3–4
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Hemmabyggd jordkällare. Foto: Matilda Marshall.

De flesta hushållens middagsmeny
skiftar i princip dagligen. Några manliga
deltagare säger sig kunna äta samma rätt
flera dagar i rad men menar att partnern
vill ha omväxling. Det finns en önskan
om variation i kosten vilket avspeglas i
mängden ingredienser och kryddor som
ska tillgodose den varierande menyn.
Ibland serveras olika rätter för olika hushållsmedlemmar för att tillmötesgå smak
och kosthållning. Som historikern Jona
than Rees (2013:184) konstaterar, kylkedjan möjliggör ett enormt utbud av alternaKULTURELLA PERSPEKTIV 2018:3–4

tiv för att uttrycka personlighet på tallriken. Kaufmann är inne på samma spår
när han ser kylskåpet som ”the material
organizer of personal autonomy within
the home” (Kaufmann 2010:38). Förvaringsutrymmena, i synnerhet de elektriska, främjar individuella smakpreferenser, tidsscheman och måltidsrytmer, vilket
förutsätter ett brett utbud av mat hemma.
Variation allena förklarar inte önskan
om mer förvaringsutrymme. Ellinor, 26
år, har med man och barn nyss flyttat till
ett nybyggt radhus med relativt stor kyl
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och frys. Hon vill gärna ha en extra frysbox ute i förrådet, vilket hon delvis relaterar till att ha vuxit upp i en stor familj
med välfyllt kylskåp:
Och så tycker jag att det är fint, man kan bara,
slipper tänka: ”Ja vad ska vi äta idag? Köttfärssås och spagetti – ja men då måste vi ut och
handla”, utan nä men det finns i frysen.

Investeringen i en extra frys framställs här
som både en vardaglig trygghet och som
en ekonomisk fördel i ett längre perspektiv som möjliggör fyndande vid extrapris.
Ellinors man liknar det vid att ha en buffert, en ”matbuffert”.
Förutom den ekonomiska aspekten är
frysen också ett sätt att hantera och omfördela tid och arbetskraft. Genom att
köpa färdiglagat eller göra storkok och
frysa in kan matarbetet minskas vid andra
tillfällen. Frysen framställs som en slags
tidsmaskin även om det är ifrågasatt
huru
vida arbetsbesparande teknik och
storhandling verkligen ”sparar” tid (Shove
& Southerton 2000; Molander 2011:165;
Southerton & Tomlinson 2005:219 f). De
är snarare redskap för att omstrukturera
tidsanvändningen (Warde 1999:521 f).
Frysta jordgubbar och mangold konserverar sommaren och förflyttar en bit av
den till vintern. Flera deltagare odlar egna
grönsaker, plockar bär och svamp och har
tillgång till viltkött. Matvarorna är säsongsbegränsade, därför har några hushåll extra kylskåp och frysbox som kopplas in vid behov. På hösten kan de därför
bunkra upp och delvis minska inköpen i
mataffären de kommande månaderna.
Den här formen av bunkrande, att lagra
varor i säsong för kommande år, är ingalunda en ny företeelse. Förberedelse har
varit en nödvändighet för att förrådet ska
mätta tills nästa skörd. Detta planeringsarbete ligger idag kanske främst hos jord-

brukarna och matvaruhandeln, men går
till viss del att ana även hos de som odlar
egna grönsaker. Generellt anses det positivt att ha mycket mat hemma för att
kunna mätta hushållet enligt såväl veckomatsedlar som att vara beredd för det
oväntade. Att individen ska vara förberedd för alla eventualiteter ligger också i
statens intresse, men därmed inte sagt att
skafferierna motsvarar MSB:s rekommenderade matlista.
Nygammal matförvaring
Det moderna köket har sina begränsningar för den som likt David odlar egna
grönsaker för hushållsbehov. Ett specifikt
skafferi finns alltså inte. Kökssystemet
innehåller endast enhetliga och måttanpassade skåp för både mat och tallrikar
och tar inte hänsyn till olika matvarors
särskilda förvaringsbehov. Detta leder till
kreativa förvaringsmetoder, som Davids
balkongmorötter och vindsförvarad lök.
Frånvaron av tidigare förvaringsutrymmen synliggör ett mellanrum: Behöver
ketchup stå i kylskåpet? Ska potatisen ligga i det rumstempererade skafferiet eller i
det fuktiga men temperaturkonstanta kylskåpet?
Det finns de som använder äldre beprövade förvaringsmetoder. En kvinna
har en relativt funktionsduglig matkällare
under köket i sitt äldre hus, där förvarar
hon sylt och rotfrukter upphängda i påsar
(för att råttorna inte ska komma åt dem).
Hon misstänker dock att källaren några
grader varmare än de rekommendationer
hon läst om. En manlig student i 20-årsåldern bedriver på somrarna odling för
självhushåll med några vänner på landsbygden. För att förvara sina rotfrukter
bygger han stukor, knölarna förvaras såleKULTURELLA PERSPEKTIV 2018:3–4
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des utomhus täckta av ett skyddslager av
exempelvis halm och jord. Metoden fungerar dock inte under terminerna när han
bor i en liten studentlägenhet i stan.
Ett par med hus strax utanför staden
har byggt en egen sval jordkällare på tomten där de förvarar sina egenodlade rotfrukter, hemmagjord saft och inläggningar som nästan fyller ett årsbehov. Just
jordkällare, som torde ha förlorat en del av
sin funktion vid kylskåpets entré, har
återfått betydelse. Våren 2015 demonstrerade tv-programmet Äntligen hemma bygget av en jordkällare. På internet finns såväl förbyggda modeller att köpa som
instruktionsmanualer. På en självhushållningssida hyllas de: ”Var rädd om din
gamla jordkällare! Den håller maten kall
året runt, är ovärderlig vid strömavbrott
och är en viktig del av vår kulturhistoria”
(Aternativ.nu odat.).
Grönsaksodling ses i främsta hand som
ett intresse och en hobby, men relateras
även delvis till ekologisk mat (utan besprutningsmedel eller konstgödsel), minskad butikskonsumtion och traderandet av
praktiska kunskaper till yngre generationer. För de mest ambitiösa odlarna är förvaringen viktig. Det moderna standardiserade – jämfört med det individualiserade
– köket i flerfamiljshuset är förvaringsmässigt inte anpassat till större hobbyodling eller en halv älg. Kylskåpet fungerar
för ett inhandlande och konsumerande av
förnödenheter i en någorlunda synkroniserad rytm, men är mindre lämpat för
koncentrerade skördeperioder när flera
råvaror äntrar hemmet samtidigt.
(O)hållbar förvaring
Går det att dra några försiktiga slutsatser
om vardagliga förvaringsutrymmen, matpraktiker och hållbarhet? Som visat är
KULTURELLA PERSPEKTIV 2018:3–4
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förvaringen sammankopplad med samhällsprocesser som konsumtion, krisberedskap och teknik. Den vittnar om hur
mat införskaffas och förtärs men också
om föreställningar om vardagsliv. Dess
många funktioner omfattar att proviantera för den närmaste framtiden, tillgodose olika smakpreferenser i familjen, förutse det oförutsedda, förlänga säsonger
och hållbarhet, möjliggöra variation samt
spara rester, pengar och tid. Med större
förråd kan mer mat fyllas på, med följden
att det kan bli svårare att överblicka cirkulationen av mat i hemmet, vilket ökar
risken för att mat transformeras till svinn.
Deltagarna har vittnat om den sista decilitern grädde som surnade innan den hann
hitta fram till kastrullen, om linssoppan
som stod för många dagar i kylskåpet och
om osäkerheten kring en sedan länge
öppnad burk sill. Mat som försakats ner i
vask eller avfallspåse. Slattar, bäst föredatum och säkerhetsbedömningar bidrar
till de dryga 97 kilo mat som varje person
i Sverige beräknas slänga årligen (Westöö
& Jensen 2018).
Utöver matsvinnets miljö- och klimatpåverkan, är matförvaringen sammankopplade med FN:s globala mål för hållbar utveckling även gällande produktion
och konsumtion av energi (UN 2018).
Kylskåp och frysar, numera igång året
runt, är beroende av elektricitet. Som
första hushållsapparater märks de 1995

med en energimärkning. Syftet med
märkningen är att vägleda konsumenterna
till energi-smarta val och minska elförbrukningen. Drygt tio år senare har hushållens elförbrukning halverats (Energimyndigheten 2016). Samtidigt synliggör
matförvaringspraktikerna förtroendet till
och beroendet av vitvarorna. Tilliten är så
stor att ventilerade skafferi och matkällare
byggts bort eller fått nya funktioner. Ett
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Kan äldre förvaringsutrymmen och kylskåp stå modell för nya förvaringslösningar?

långvarigt strömavbrott eller en samhällskris skulle påverka både förvaring, matlagning och butikslager, och kanske framför allt produktionen av födan (Eriksson
2018). Såväl det moderna köket som dagens samhälle är intimt sammankopplade
med elektricitet och en globaliserad matkedja. Vad sker om en länk brister? Hur
många har mat hemma, som är oberoende
av kylförvaring, för en vecka eller längre
tid?

Trots underlättande i många avseende,
har den samtida förvaringen sina begränsningar för exempelvis de som odlar, gör
större mängder grönsaksinläggningar e ller
jagar vilt. Intresset för odling och självhushållning tycks kräva behov av alternativa förvaringsutrymmen. Skulle äldre förvaringsutrymmen kunna stå modell till
nya förvaringslösningar? Hade andelsfrysar, ventilerade skafferier och matkällare
varit mer effektivt gällande utrymme och
KULTURELLA PERSPEKTIV 2018:3–4
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energiförbrukning än att varje hushåll har
varsin stor kyl och frys? Detta skulle förstås kräva att livsmedelssäkerheten och
standarden är högre än sina föregångare
om ventilerade skafferier, matkällare och
andelsfrysar ska få fäste. Inte minst för att
undvika skadedjur, bismak, dåliga kompressorer, insugande av smutspartiklar ut
ifrån eller att en persons bristfälliga mathantering får konsekvenser för grannarnas mat (jfr Borgström 1950; Bengtsson,
Lundberg & Johansson; Englund 1992:
181; Nilsson 1995:252). Att överge kylskåpet och frysen skulle dock innebära
förändring av våra förvaringspraktiker, något som endast lär ske ifall en ny (eller
gammal) förvaringspraktik blir mer meningsfull. Till exempel om elektricitet blir
en bristvara. Idag är troligen få personer
villiga att gå två kvarter bort för att hämta
ett paket fryst köttfärs när en egen frys i
köket är ekonomiskt möjligt.
Ur ett praktikteoretiskt perspektiv är
det av intresse att förstå hur materialiteten, såsom infrastrukturer och föremål är
del av meningsskapandet och kunskapen
om hur och varför vi förvarar våra matvaror på det vis vi gör. Därmed blir det intressant att studera det som upprätthåller
dagens förvaring, t.ex. bostadsnormer, elnät, matvarubutikernas utbud och föreställningar om färskhet och variation. En
fortsatt och grundlig studie om matförvaringspraktiker skulle därmed kunna belysa fler aspekter av (o-)hållbarhet i vardagslivet. Och kanske även ge insikter om
framtidens kylskåp.
Noter
1
2

Alla namn är fingerade.
Under kylskåpets första decennier använder
många hushåll det främst under årets varmaste
månader, något som eventuellt hör samman med
elkostnader.
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Summary
Fridge on Standby
Food Storage for Everyday Life and Crises
(Kylskåp i beredskap
Matförråd för vardag och kris)
What can we learn about everyday sustainability
through the refrigerator and kitchen cupboards?
This explorative article explores challenges and
possibilities evolving from the materiality of food
storage. Using ethnographic fieldwork from Swedish households and archive material, practices relating to food storage are discussed in the perspective of societal change and issues of sustainability.
Food storage, I argue, is dynamic and reveals
through its development and contents norms and
perceptions about food consumption and everyday
life. Modern domestic food storage, such as refrigerators and freezers, have facilitated a relocation
of time between different domestic practices and
enabled new and safer ways to store food. However, they are also perceived to complicate aspects
of sustainable living, e.g. stocking up on food and
vegetable gardening.
Keywords: food storage, sustainability, everyday
practices, food consumption, refrigeration.
Matilda Marshall, Senior lecturer, School of Hospitality, Culinary Arts and Meal Science, Örebro
University.
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nder senare år har rapportering om så kal�lade invasiva arter fått ett stort utrymme i
media. Ett exempel från sommaren 2018 är
ett inslag i nyhetsprogrammet Rapport (28
juni 2018). Här beskrevs lupinen breda ut sig i oändliga
blåa fält. Inramat av närbilder på vägrenar och den blålila växten säger en expert från länsstyrelsen i Västerbotten:
De hör ju inte hemma här i Sverige, dom är så kallade invasiva
arter. Så problemet är när dom kommer till ett ställe där det finns
fina ängsblommor så får dom fäste, och sedan så breder dom ut
sig till en enda stor matta och tränger undan alla andra växter.
(Rapport 28 juni 2018)

Vidare berättas att om vi vill behålla arter som blåklocka,
prästkrage och smultron måste lupinen bekämpas. Det
framställs som en tidsödande kamp, men som kan vinnas. Inslaget avrundas med orden ”lyckas man att få bort
dem härifrån vägkanter, så kommer de andra arterna att
vandra tillbaka, så att vi får tillbaka de här fina blommade vägkanterna vi minns”. Till vägkantsblommorna
räknas också ”gullviva, mandelblom, kattfot och blå
viol”, arter som i vårt material ibland omnämns som
”Taube-blommorna”, som i följande exempel:
Vi kan fortfarande uppleva örterna i Evert Taubes visa, men nu
byts kattfot och blå viol ut mot blå och lila blomsterlupin och det
blir enfald istället för mångfald. De sociala effekterna kommer
visa sig i framtiden. Inga nya visor om ängarnas mångfald kommer kunna skrivas, om varken artrika ängar eller vägkanter finns
kvar. (citerad i Wissman et al. 2015:35)

Rapportinslaget ingår i en offentlig diskussion där lupinen framställs som ett allvarligt hot och en destruktiv
KULTURELLA PERSPEKTIV 2018:3–4, årg. 27, s. 13–24.
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kraft. Beskrivningarna känns igen från
hur andra intensiva arter framställs (DN 3
augusti 2018).1
Ett ekologiskt minneskomplex
I den här artikeln används lupinen för att
utforska vad en kulturanalytisk tolkning
kan tillföra diskussionen av så kallade invasiva arter. Hur kom lupinen att betraktas som ett främmande inslag i den
svenska floran? Vilka sociala, kulturella
och biologiska kontexter ramar in den
som hotfull?
Inspirerade av Sharon Macdonads kulturarvsteorier tänker vi oss hanteringen av
invasiva arter som ingående i ett ekologiskt minneskomplex (2013). Enligt Macdonald innefattar ”kulturarv” praktiker
och diskurser som hanterar det förflutna i
samtiden, motiverat i relation till framtiden. Poängen är att kulturarv inte är en
fråga om bevarande, utan om att hantera
förändring. I vårt material är bilden av en
ideal natur ständigt knuten till dåtid; det
är med historien som referenspunkt som
vissa arter kan beskrivas som invasiva. En
fördel med att länka en minnesaspekt till
analysen av praktiker och diskurser kring
invasiva arter är att även drivkrafter som
inte länkas till biologiska eller ekologiska
kunskapsområden avtäcks. Att tänka i
termer av ett ekologiskt minneskomplex
är att betona det affektdrivna och betydelsen för människors identitet.
Empiriska exempel hämtar vi från Dalarna där länsstyrelsen aktivt arbetat med
att rensa bort växten längs vägarna och
drivit en informationskampanj om lupinen som hotande art. Vårt material samlades in under ett besök i Falun.2 Vi genomförde en längre intervju med två
tjänstepersoner engagerade i lupinfrågan.3

Som komplement har lexikon och tidningsartiklar analyserats för att se hur
lupi
nen porträtterats över tid. Metoden
har varit att kontrollera ordet ”lupin” i
uppslagsverk, samt sökningar på lupin,
invasiv och invasiv art i Mediearkivet och
Kungliga bibliotekets mediedatabas.
Lupinen i Sverige
Blomsterlupinen blir en dryg meter hög
och karaktäriseras av färgstarka blommor
som ofta är blå, rosa, lila eller vita och sitter i toppställda täta klasar. När blomningen sker i juni och juli kan bestånden
längs vägar uppfattas som böljande kulörstarka hav.
Lupinen infördes som en trädgårdsväxt
till Europa 1826 från Nordamerika och
nådde Sverige ganska direkt. Under
1900-talet var lupinen ett vanligt inslag i
trädgårdar. Även idag saluförs lupiner
som lättodlade och vackra trädgårdsväxter. Redan under 1800-talet började lupinen uppträda vilt i Sverige. Från och med
1960-talet har den återfunnits i större habitat längs med bilvägar eller järnvägar.
Idag förekommer den i stor utsträckning
söder om Gävle men även i viss mån ända
upp till Luleå (Artdatabanken). Vi har
följt hur den presenterats i media och lexikon och uppslagsböcker för att undersöka
hur dess status skiftat över tid.
Växten omnämns sällan i tidningar under 1800-talet eller större delen av 1900talet. Det är först under 1990-talet växten
börjar figurera i media:
De vilda växterna på ängarna och längs vägkanterna duger gott. Plocka in och ordna buketter både för doftens och skönhetens skull.
Prästkragar, blåklockor och rödklöver växer
nästan överallt. Likaså hittar man väldiga hav
av lupiner längs våra stora vägar. (GöteborgsPosten 29 juni 1994)
KULTURELLA PERSPEKTIV 2018:3–4
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Citatet problematiserar inte lupinen. Men
när arten några år senare börjar återkomma än oftare är det i negativ bemärkelse. Dess omfångsrika antal längs med
transportleder framställs som ett problem
(Borås Tidning 10 juni 2002) liksom att
arten kan tränga undan andra växter
(Värmlands Folkblad 15 juni 2002).
Första gången lupinen benämns som
invasiv art är 2003, då den beskrivs som
”förtjusande, men ack så invasiva” arten
(odla.nu 24 april 2003). Några år senare
ökar rapporteringen märkbart. Det blir
mer vanligt att arten kopplas samman
med problem. Under 2000-talet blir for-

15
muleringarna skarpare, med ordvändningar som att lupinerna ”tar över” eller
”invaderar”, de omnämns som ”främmande ockupant”, ”ängsblommornas stora
fiende”, ”lömskt aggressiv” och ”hotfull”.
Samtidigt fortsätter de estetiska kvaliteterna att lyftas fram. Lupinen framträder
i media som både vacker och hotande. I
uppslagsverk från samma tid bekräftas att
lupinen lätt sprider sig, men utan att länka
till hotbilder. Snarare lyfts estetiska kvaliteter fram och den omnämns som en känd
trädgårdsväxt, i något fall till och med
som den ” lupin som vi sedan länge odlat i
trädgårdar” (Bonniers lexikon 1965, Bra

Lupiner i en vägkorsning i Gjøvik, Norge. Källa: Øyvind Holmstad, Gjøvik. Wikimedia Commons, the free
media repository. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lupiner_i_rundkjøring_ved_Gjøvik.JPG.
KULTURELLA PERSPEKTIV 2018:3–4
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Böckers lexikon 2000, 1997). I de flesta
uppslagsverk finns bilder på blomman
(Bra Böckers lexikon 1995, 1997).
Summerat beskrivs lupinen under
1800- och större delen av 1900-talet ut
ifrån morfologi och användningsområde.
Under 1990-talet adderar uppslagsverk
information om hur länge den förekommit i Sverige, och den omskrivs som känd
och identifierbar. Dess ursprung i Nordamerika lyfts fram, liksom uppgiften att
den lätt förvildas. De vetenskapliga texterna beskriver inte en problembild. I media däremot har lupinen under det senaste
decenniet skildrats som ett hotfullt problem. Genomgående har dess ställning
som invasiv markerats som extra problematisk.
Biologisk mångfald
och invasiva arter
Biologisk mångfald är en viktig inramning
för att förstå varför diskussionen om invasiva arter vuxit sig stark. Lupinen blev inte
ett hot på egen hand, snarare har de förståelseramar som omgärdat växten skiftat
och förskjutits. Begreppet biologisk
mångfald fick fäste under sent 1980-tal
och etablerades genom en FN-konvention
1992. Idén rymmer hotbilder, som biotopförstöring, överexploatering och extra
viktigt i detta sammanhang, införsel av
främmande arter och genotyper (https://
www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-biologisk-mangfaldcbm/biologisk-mangfald/).4 Diskussionen
om invasiva arter är dock inte ny, den har
en förhistoria som sträcker sig tillbaka till
1800-talet (Thompson 2015:32). Uppdelning mellan inhemska/naturliga arter är
återkommande och en bärande distinktion. Nationalencyklopedin definierar till
exempel invasiv art som ”exotisk art,

främmande art, introducerad art, icke ursprunglig art vilken påverkar det ekosy
stem som arten koloniserar”.5
Arbetet mot invasiva arter sker över
hela världen. I Sverige har myndigheter
pekat på invasiva arters skadliga inverkan,
samtidigt som forskningssatsningar inom
naturvetenskaplig forskning initierats.6
Gemensamt är att man utgår från en period i historien, som fryses och ska bevaras. Här har olika nationella kontexter
olika tidsdjup. I USA dras gränsen vid
Columbus ankomst till Amerika, innan
dess var naturen orörd (ursprungsbefolkning räknas inte). I England tycks gränsen dras någon gång under Jane Austens
levnad, kring sekelskiftet 1700- och
1800-tal (Thompson 2015:42). I ett
svenskt sammanhang har sent 1700-tal
nämnts, alltså i samband med att Linnés
kunskap om naturens system började spridas.
En grundfråga i diskussionen om invasiva arter handlar om vad anses vara god
”natur”. Dolly Jørgensen, pekar på tre
hållningar som styr hur natur bedöms/
uppfattas. En epistemologisk hållning där
frågan om vad som är naturens sanna
kärna står i centrum, en etisk hållning
som fokuserar vad som är rätt och försvarbart i relation till naturen, samt en estetisk
hållning där naturen bedöms utifrån sina
(visuellt) vackra kvaliteter (Jørgensen
2017:841; jfr Swart et al. 2001). Överfört
till vårt lupinexempel intar de som försvarar och/eller uppskattar lupiner en estetisk
hållning (lupinerna är vackra och utgör
eftersträvansvärd natur), medan de som
motarbetar lupiner har en epistemologisk
hållning (lupinerna hör inte hemma här
och ska därför bort), alternativt en etisk
hållning (människan har tagit hit lupinen
och nu inverkar den menligt på andra arter, det är vårt ansvar att få bort dom).
KULTURELLA PERSPEKTIV 2018:3–4
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Fäbodkrans med pris- och faktauppgifter. Foto: Mattias Frihammar.

”Varning för lupiner”
Vilken invasiv art som framstår som hotfull skiftar på både nationell och regional
nivå. I en svensk kontext fokuseras vresrosen i söder och på Gotland, den svartmunnade smörbulten på östkusten och
japanska jätteostron på västkusten. När
det gäller lupinen har Dalarna framträtt
KULTURELLA PERSPEKTIV 2018:3–4

som ledande i motståndskampen med
bland annat en mycket aktiv Länsstyrelse.7 Situationen i Dalarna är ett exempel på hur estetiska, epistemologiska och
etiska hållningar tar sig uttryck i olika
praktiker.
Mellan år 2015 och 2017 drev Leksands kommun projektet Varning för lupiner, som stöddes av statens satsning på
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Den röda listan med över 800 hotade arter. Foto: Lars Kaijser.

l okal och kommunal naturvård. Skälet var
att man lagt märke till blomsterlupinernas
stora spridning, samtidigt som privatpersoner frågade sig vad kommunen gjorde åt
det. I arbetet intogs en epistemologisk
hållning: Huvudsyftet var att informera
om att lupi
nernas spridning skedde till
men för andra växter med uppmaningar
på hemsidan som ”Lupinen är en så kallad
invasiv art och sprider sig på bekostnad av
många andra arter. Nu vill vi uppmuntra
till bekämp
ning!” (http://www.leksand.
se/Bygga-bo-och-miljo/Natur-ochgronomraden/Naturvard/Pagaendeprojekt/Varning-for-lupiner/). Utöver informationskampanjer inventerades vägsträckor och fäbodar i kommunen. Pro
jektet uppmärksammades i medierna och
fick visst genomslag hos allmänheten.

2015 släppte kommunen och länsstyrelsen ett pressmeddelande och lanserade en
webbplats med information till allmän
heten om invasiva arter, vilket resulterade
i en mängd artiklar om invasiva arter
(Wissman et al. 2015:17–18).
Tjänstepersonerna på Länsstyrelsen i
Dalarna påpekar att de inte har något
uppdrag att bekämpa invasiva arter. Men
de ska arbeta med hotade arter (de rödlistade arterna), vilket ses som ett incitament
att samtidigt arbeta mot invasiva.8 De har
således initierat projekt med att övervaka
och gräva bort lupiner i en handfull naturreservat i länet där det finns (hotad)
ängsflora. Förhoppningen är att rege
ringen eller Naturvårdsverket ska ge dem
ett mer direkt uppdrag, så de får en ekonomi att agera i frågan.
KULTURELLA PERSPEKTIV 2018:3–4
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Myndighetens insats har inte uppskattas av alla. Lupinen visade sig ha en oväntat stark folklig förankring och är en uppskattad växt, förknippad med midsommar
och gammal flora. Vi noterade också under vårt besök i Falun att lupinen avbildades i turistbutikens handtryckta linne
dukar i kurbitsstil, bland annat som del
av motivet ”Fäbodkrans”. Allmänhetens
uppskattande hållning gentemot lupinen
har också fått handgripliga uttryck. Vägverket har fått många klagomål, och till
och med våldsamma reaktioner som stenkastning, i samband med att de utfört
slåtter på blommande lupiner. Det har
också hänt att personer hört av sig för att
få tips om hur Trafikverket får lupinerna
att blomma så fint (Wissman et al.
2015:39 f). Allmänhetens estetiska hållning, där lupinen uppfattas som ett vac
kert inslag i naturen, har därmed kommit
på kollisionskurs med Länsstyrelsens
strävanden att återställa naturen i ett
etiskt och epistemologiskt försvarbart
skick.
För tjänstepersonerna är det en viktig
uppgift att förändra den positiva bilden av
blomman och få den att upplevas som
hotfull. Informationen till allmänhet har
handlat om att förskjuta de estetiska positionerna mot en mer epistemologisk hållning, från färgstark och vacker till hotfull.
Informationen sker inte bara via hemsidan
utan också i mer konkret fysisk form. För
att få folk ute i länet att förstå de hot som
de invasiva arterna innebär berättar tjänstepersonerna att de försöker arbeta med
frågan på ett pedagogiskt sätt. Ett exempel de visar är den röda lista som de lät
tillverka när de började jobba med hotade
arter.
Listan är cirka sju meter lång och innehåller över 800 arter av både flora och
fauna som enligt Artdatabanken är hoKULTURELLA PERSPEKTIV 2018:3–4
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tade i Dalarna. Listan rullas dramatiskt ut
vid besök på skolor, mässor och invigningar, när de vill visa vilka arter som
konkurreras bort. Listan är ett sätt att
synliggöra, tydliggöra och tala till människors känsloregister. Uppgiften är att
skrämmas lite. Det finns också ett enkelt
särtryck med information, som även finns
på hemsidan, om de invasiva arterna som
de delar ut vid tillfälle.
Länsstyrelsen har också framställt sin
egen version av det gamla barnprogrammet Fem myror är fler än fyra elefanters
Latjolajbanlåda. Lådan består av inplastade bilder på olika djur och växter sammanfogade i set om fyra, och i varje set
ska en bort för att den inte hör dit. I vissa
av seten med bilder finns en invasiv art,
det är den som ska bort. Lådan har använts på bland annat evenemanget Skogens dag och på biblioteket i Falun när de
firade upprättandet av ett naturreservat.
Man arbetar också medvetet med språkliga förskjutningar, som till exempel att
länka lupinen till en redan känd invasiv
art som i citatet att ”Lupinerna är vackra,
men extremt invasiva och bör betraktas
som en växternas mördarsnigel” (https://
www.lansstyrelsen.se/dalarna/privat/
djur-och-natur/invasiva-frammandearter.html#0).
Länsstyrelsen tycker sig se att deras
och Leksands kommuns jobb som gjorts
sedan omkring 2015 har gett resultat.
Enligt tjänstepersonerna var allmänheten
till en början negativt inställda till myndigheternas arbete mot lupiner, men att
deras ansträngningar burit frukt och att
även allmänheten har börjat uppfatta att
lupinen är ett hot.
Vi avslutar med ett exempel på hur privatpersoner engagerats i arbetet mot lupinen hämtat från Dalarnas tidning 14 juli
2016:
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Sven Gräfnings i Olsnäs i Siljansnäs har insett
faran och började redan ifjol att bekämpa växten: – Jag slår alla lupiner i dikesrenarna i Olsnäs och när de kommer upp på nytt gör jag en
ny vända med lien. Blommorna med fröställningarna tar jag reda på och bränner för att förhindra spridning.

Hotade ängsblommor
För att sätta lupinens nuvarande status
som hotande art i Dalarna och i den
svenska floran i perspektiv, ska vi bredda
analysen något och även se hur den miljö
som utsätts för dess hot vuxit fram, nämligen ängsblommornas historia.
Ängsmarkerna hör till de allra artrikaste miljöerna i Dalarna. I Dalarna fanns
det kring sekelskiftet 1900, liksom på an-

dra håll i landet, stora arealer med lieslagna gräsmarker. Där skapades och
upprätthölls en biotop för många av de
blomster som kan kännas igen från folkvisor och ramsor, som blåklocka, kattfot,
gullviva, jungfrulin, prästkrage och gulmåra. Genom jordbruksförändringar som
införande av konstgödsel och nya grödor
bröts beroendet av ängen. Ängar blev istället uppodlade eller slutade brukas.
Ängsväxter kan inte leva på gödslade eller
hårdbrukade marker, och inte heller på
marker som inte längre slås och där sly
och högt gräs växer till sig (Ljung
2017:48–50).
I takt med att traditionellt hävdade
biotoper blivit mer sällsynta har alltså
ängsväxterna minskat. Men de har funnit
en fristad i de öppna gräsytor som dagens

Foto: Marianne Larsson.
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vägkanter utgör. Vägrenarna kan därför
kallas för nutidens ängar (Rydell i Wissman et al. 2015:35). Men i Dalarnas museums årsbok Vårt levande Kulturarv lyfts
ett varnande finger: ”Idag lever flertalet
på undantag och försvinner från bygden
så snart den sista gräsmarken överges och
tas över av hundlokor och sly” (Ljung
2017:50). Ängsblommorna lever följakt
ligen osäkert även i vägrenarna. De är beroende av att dessa hålls öppna och att
inga andra, högre och snabbare växande
arter tar över. Det är alltså förändringen
av jordbruket som gjort att de så omtyckta, och ganska arbetskrävande, ängsväxterna försvunnit alltmer under
1900-talets gång fram till idag. Men det
är inte längre bara människans förändrade markanvändning som utpekas som
hot mot ängsväxterna, utan alltmer andra
växter.
I citatet talas om stora växters tillväxt
och det är i detta sammanhang som lupinen utpekats som de sista ängsväxternas
stora fiende (Ljung 2017:71; Nya Wermlands-Tidningen 22 juni 2007). Den har,
som vi visat, varit på frammarsch under
1900-talet och frodas i vägrenarna.
I samtalet med personerna på Länsstyrelsen lyfts lupinen som den stora invasiva
arten i Dalarna. Kanske kan uppmärksamheten och genomslaget i Dalarna förstås utifrån den snabba spridningen. Men
det finns också en annan aspekt. Ängsblommorna ingår i det kända och idea
liserad landskapet Dalarna. Hotet mot
ängsblommorna hotar också det mytiska
Dalalandskapet. Ett natur- och kulturlandskap som sedan länge fått representera något ursvenskt (Sporrong 2003:
157–161). Landskapet där lupinen nu inte
passar in är ett visuellt konstruerat allmängods skapat sedan slutet av 1800-talet
(Sörlin 2011:30).
KULTURELLA PERSPEKTIV 2018:3–4
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Ett expanderande problemområde?
Länge räknades lupinen som ett vackert
och traditionellt inslag i landskapet. Nu
framstår den som en anomali och ängsblommornas fiende. Dalarnas jakt på
lupiner är del i strävan att hantera naturen
och möta framtida utmaningar. Likande
ambitioner återfinns i allt från Parisavtalets mål9 till nationella eller lokala initiativ
att slå vakt om vissa naturområden.
Ett aktuellt exempel på hur ett ekologiskt minneskomplex aktiveras är Naturvårdsverkets och Havs- och vattenmyndighetens uppdrag till ArtDatabanken att
ta fram en ny lista över invasiva arter
(https://www.artdatabanken.se/arteroch-natur/biologisk-mangfald/
frammande-arter/artdatabankens-arbetemed-frammande-arter/). Listan beräknas
bli klar 2019 men redan nu finns en preliminär lista på omkring 5 000 invasivklassade växt- och djurarter. Våren 2018 lämnade regeringen över ett remissförslag på
lagändringar i Miljöbalken för att underlätta myndigheters arbete mot ”främmande invasiva arter”, en del i implementeringen av 2014 års EU-förordning
(Regeringskansliet 2018, Europaparlamentet och Europeiska unionens råd
2014). Exemplet visar hur det ekologiska
minneskomplexet länkar samman internationella, nationella, regionala och lokala aktörer, och resulterar i faktiska projekt och strategier som riktas mot att
bekämpa ”främmande invasiva arter”.
Listan tycks expansiv då nya arter kontinuerligt tillfogas. Det väcker frågor. Har
några arter någonsin tagits bort från listan? Vilka gränser dras mellan epistemologiska, etiska och estetiska positioner?
I arbetet med den senaste listan nämns
syren, knappast en främmande växt i ett
svenskt sammanhang; tvärtom är den väl-
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etablerad såväl i trädgårdar och i aforismer som ”mellan hägg och syren”. Kanske
kommer den på sikt att uppmärksammas
på samma sätt som blomsterlupinen?
Hotet från lupinen väcker frågor om
gränsdragningar i tid och rum i en tid av
förändring. Sin betydelse får arten i relation till hur människor i samtiden – det
som kommit att definieras som den antropocena epoken – förstår och interagerar
med sin omgivning utifrån kunskap om
hur klimat och ekosystem hotas av global
uppvärmning och andra av människan orsakade miljöförändringar. Naturen utgör
på så sätt en arena för förhandlingar, som
länkar till såväl idéer om naturlighet och
biologisk mångfald, som ett förändrat
odlings
landskap och föreställningar om
natur- och kulturarv.
I en värld med hotande klimatförändringar tycks människans ansvar för naturen hamna i centrum av debatten. Det är
inte enbart i ett yttre landskap som lupinen uppfattas som hotfull, utan även som
del av ett nytt kulturellt landskap. I det
inledande nyhetsinslaget nämndes en
strävan efter att få tillbaka de ”fina blommade vägkanterna vi minns”. Förändringarna i det yttre landskapet verkar kunna
skapa en känsla av förlust. Här har väg
renen kommit att bli ett betydelsebärande
centrum kring vilket dikotomin mångfald
kontra enfald kan snurra; vägrenen rymmer både förhoppning och förtvivlan.
Noter
1

2

Exempel på hotande invasiva arter i media är
jättebjörnloka, mårdhund, smörbult, och vresros
på senare år.
Vi vill här tacka Styrgruppen för den Human
vetenskapliga satsningen på miljöforskning vid
Stockholms universitet som gett ett ekonomiskt
stöd till denna förstudie inför en större studie av
invasiva arter.

3

4

5

6
7

8

9

Citat och referenser till intervjun med länsstyrelsen härrör från detta tillfälle som ägde rum 11
december 2017.
För att svara mot konventionens direktiv inrättades Riksdagens ett nationellt centrum för biologisk mångfald 1994.
Det finns en utvecklad forskningsdiskussion
kring invasiva arter. Naturvetenskap dominerar
(t.ex. David et al. 2011, Simberloff et al. 2011).
Samhällsvetare och humanister närmar sig invasiva arter i historisk kontext och utifrån nätverksteorier, metaforer om invandring och problema
tiserande av gränsdragningar över tid och rum
(Coats 2008, Gibbs et al. 2014, Holmberg 2016,
Richardson et al 2008, Head 2012).
Se SLU:s projekt EXTREAM och forskningsprogrammet AquAliens (bl.a GU och SLU).
Informationen om invasiva arter har funnits på
deras hemsida sedan 2015, där sägs bland annat
att ”Lupiner sprider sig längs vägrenarna där de
gör tillvaron svår för många ängsarter.” (https://
www.lansstyrelsen.se/dalarna/privat/djur-ochnatur/invasiva-frammande-arter.html#0 24 september 2018).
Detta är ett exempel på så kallad tjänstemannaaktivism – alltså när miljötjänstemän driver på det
miljömässiga förändringsarbetet (Viksten 2018).
Avtalet som upprättades av FN i syfte att dämpa
den globala temperaturökningen.
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Summary
The Threat in the Roadside
The Lupine in a Swedish Cultural Landscape
(Hotet i vägrenen
Blomsterlupinens plats i ett svenskt
kulturarvslandskap)
Invasive species are flowers or animals that have
moved from one "origin" area to a new region, often with the help of humans. This article focus on
the work of reducing lupines in the county of Dalarna. The example is used as a test case to explore

what a cultural analytical interpretation can provide to the discussion of invasive species: How did
the lupine come to be considered a strange element
in the regional and national flora? What are the
social, cultural and biological contexts that makes
the flower threatening? We identify the work of
reducing invasive species to be part of an ecological
memory complex. To this, we argue for a critical
heritage perspective as a rewarding way of understanding such questions, practices and discourses.
Keywords: invasive species, heritage, memory complex,
threat, lupine.
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t

iteln till denna artikel kan nog sägas sakna den
precision som vanligtvis efterfrågas i vetenskapliga sammanhang, men den har sin förklaring. Jag
har under senare tid lyft ”kritiska djurstudier” i
samtal med vänner och kollegor och mött ganska entydiga reaktioner som att det handlar om extremister, fundamentalister, ideologi i stället för vetenskap, etc. Detta
väckte min nyfikenhet. Jag var helt enkelt tvungen att ta
reda på mer om Critical Animal Studies (CAS). Min
ambition här är att förmedla mina första försök att
orientera mig på detta fält och också att tillämpa idéer
därifrån i en tentativ studie av hur hundar skildras i
svenska medier – därav den något oprecisa titeln. Men
jag börjar något bredare.
Djurstudier och kritiska perspektiv
Forskningen om djur och om människors relation till
djur är tämligen omfattande. Här figurerar begrepp som
Animal Studies (AS) och Human Animal Studies
(HAS). Gränsdragningen mellan dessa forskningsfält är
inte uppenbar, eftersom båda är flervetenskapliga och
många gånger tycks överlappa varandra. Men medan
den förstnämnda innefattar studier av just djur, är den
senare mer inriktad på relationen mellan djur och människa, och hur djurs liv utgör en del av mänskliga samhällen (se DeMello 2012).
Bland sentida svenska kulturforskare som intresserat
sig för djur i relation till människa och samhälle kan
nämnas Ekström (2017) som har studerat hummerns
kulturella betydelser. Simon Ekström har också tillsammans med Lars Kaijser redigerat antologin Djur. Berö-
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rande möten och kulturella smärtpunkter
(2018) som handlar om hur olika djur
väcker människors känslor och engagemang. Andra forskare är Holst (2011),
som har lanserat ett projekt om hundar
baserat på autoetnografisk metod, och
Winroth (2011) som diskuterat uppdelningen mellan djuriskt och mänskligt,
och de hybrider som uppstår däremellan.
Medan Åkesson (2005) har intresserat sig
för de ritualer som omger sörjandet av
döda husdjur, har Ganetz (2010; 2012)
studerat djur i naturprogram. Här kan
också nämnas Flinteruds (2013) studie av
ett djurs symboliska betydelse och Hyltén-Cavallius (2015) intresse för gestaltningar av stora utdöda djur (dinosaurier)
som en projektionsyta för samtida föreställningar. Thorsén (2013; 2014) har på
liknande sätt undersökt djurs betydelser i
museisammanhang.
Att djur återkommande konstrueras
som ”de andra” har uppmärksammats i
internationella mediestudier. Djur beskrivs som skadliga, främmande och inkräktande (Kalof & Amthor 2010). Enligt Packwood Freeman (2009) objektifieras djur diskursivt, vilket sker genom
kommodifiering, samt genom att varken
erkänna djur som emotionella varelser
eller som innehavare av ett egenvärde.

Ibland är det specifika djur som pekas ut,
t.ex. duvor som har liknats vid ”rats with
wings” (Jerolmack 2008), men också björnar (Sakurai, Jacobson & Carlton (2013)
och pumor som främst förknippas med
hot, faror och risker (Wolch, Gullo &
Lassiter 1997). Djur som anses vara ”out
of place” är extra utsatta (Alexander &
Quinn 2011).
Den gränsdragning mellan människa
och djur, som ovanstående studier uppmärksammar, har kritiserats av Peter
Singer; en tidig inspirationskälla för kri-

tiska förhållningssätt till människa–djurrelationer. Singer har både dekonstruerat
och rekonstruerat den etablerade binära
oppositionen mellan människa och djur
(natur). Han kan sägas stå för en form av
traditionell djurrättsteori, där likheten
mellan människa och djur framhålls på
moraliska grunder (Singer 1975). ”Likhet” avspeglas även i mer sentida studier
av husdjurs ”personhood”, vilket kommer
till uttryck när människor attribuerar personlighet på sina husdjur och ser dem som
medvetna sociala aktörer (Sanders 1993).
Betoningen av djurs ”personhood” har
emellertid fått möta kritik:
Insted of focusing upon notions of ”personhood” we need to recognize the continuity of
all life forms and value beings for their own intrinsic worth, autonomy and difference rather
than on the basis of their similarity to humans
(Fox 2006:527).

Här påpekas att olika livsformer inte ska
bedömas utifrån deras likhet med människan, utan på grundval av deras inne
boende värde. Detta överensstämmer med
förekommande perspektiv inom kritiska
djurstudier (CAS), vilket utgör ett fler
vetenskapligt forskningsfält som utvecklades vid 2000-talets början. Fältet utgjorde en reaktion på den ”mainstreaming”
och apolitiska utveckling som ansågs känneteckna många djurstudier (Pedersen
2011).
Kritik riktades både mot ”traditionella”
djurstudier och samhällets exploatering av
icke mänskliga djur. Kritiska djurstudier
kan vidare sägas ha paralleller till posthumanistiska idéer som ifrågasätter den antropocentrism som präglat mången forskning.
Det finns dock de som hävdar att posthumanism och kritiska djurstudier inte
alltid är kompatibla, eftersom posthumaKULTURELLA PERSPEKTIV 2018:3–4
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nismen trots allt tenderar att reproducera
en antropocentrisk världsbild (Pedersen
2011).
En omdiskuterad inspirationskälla för
kritiska djurstudier har varit Donna Haraway. Hon kan sägas befinna sig i en
posthumanistisk tradition, men är inte
lika explicit politisk som vissa kritiska
djurforskare. Haraway har intresserat sig
för relationen mellan människa och djur
(hund), och menar att denna inte enbart
kan handla om skillnad, dominans eller
idealiseringar av djuret. Istället ska relationen förstås i termer av:
. . . an inter-subjective world that is about meeting the other in all the fleshy detail of a mortal
relationship with all its inevitable comic and
tragic mistakes in the permanent search for
knowledge of the intimate other (Haraway
2003:24).

Den kritik som riktats mot Haraway och
andra posthumanister har handlat om att
de bär upp idén om ”subject boundary dissolution”; ett upplösande av gränser mellan mänskliga och icke mänskliga subjekt.
Denna upplösning är dock, menar Pedersen (2011), aldrig symmetrisk eller oskyldig, eftersom den hela tiden sker på människans villkor. Men trots denna kritik
kan sägas att Haraway har varit inflytelserik, inte minst som bollplank för perspektiv inom CAS.
I linje med kritiken av antropocentrism
vill kritiska djurforskare motverka exploatering, förtryck och dominans av djur
samt visa på negativa effekter av männi
skans traditionella förhållningssätt till
djur. Det handlar om att människan tar
sig rätten att utrota så kallade skadedjur,
såsom råttor (Jarzebowska 2018), att aktiviteter som fiske bortser från fiskars
lidande (Gadenne 2018) samt att industriell djurproduktion förbiser grundlägKULTURELLA PERSPEKTIV 2018:3–4
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gande etiska krav (McCance 2013). Den
frigörelse som eftersträvas inom CAS behöver dock inte innebära att människans
nära relation med djur ska upphöra. Däremot bör relationen i högre grad bygga på
reciprocitet och erkännandet av att djur
har agency (se t.ex. Meijer 2018).
Kritiska djurstudier kan vidare relateras till föreställningar om det hållbara
samhället, där människors förhållningssätt till djur ses som en viktig indikator.
Måhända skulle Leo Tolstoy hållit med
om detta då han skrev: ”Så länge det finns
slakterier, kommer det finnas slagfält”
(efter Pöllänen & Osika 2018:138). Vad
som sägs motverka hållbarhet är speciesism, tendensen att prioritera den egna
arten gentemot mot andra arter (Ricard
2016), och karnism, ett slags köttätandets
ideologi som legitimerar köttkonsumtion
och rationaliserar bort det lidande som
djur utsätt för i djurindustrin (Joy 2014).
En mindre studie av
hjältehundar i medier
Inspirerad av kritiska djurstudier påbörjade jag hösten 2018 en tentativ studie av
hur hundar framställs i medier. Valet av
hundar var något slumpartat, men kan
nog både kopplas till att jag själv har hund
och att hundar gärna uppmärksammas i
djurstudier. Jag utgick ifrån mediearkivet
retriever.com och genomförde sökningar
(180912) på ”hund” (659 629 träffar),
”brukshund” (1 154 träffar), ”polishund”
(22 443 träffar) och ”draghund” (4 273
träffar). Av mer eller mindre en slump
stötte jag på begreppet ”hjältehundar”,
vilket gav 281 träffar (mellan 1996 och
2018). Det var ett relativt litet material
kvantitativt sett, men visade sig ha vissa
fördelar med tanke på att jag – inspirerad
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av ett slags ”rapid ethnography” – om
gående ville kunna testa kritiska djurperspektiv på ett mindre material. Dessutom
tycks medierapportering om hjältehundar
spegla liknande förhållningssätt till djur
som andra materialkategorier samtidigt
som relationen mellan människa och djur
(hund) ställs på sin spets. Detta passade
mig bra eftersom den fråga jag har utgått
ifrån är hur mediematerial om hundar reproducerar en antropocentrisk världsbild.
Några inledande intryck
av materialet
Medieskildringar av hjältehundar har en
tämligen likartad karaktär. De berättar
om hundar som har utfört vad som kan
kallas för hjältedåd, dvs. de har gjort någonting extraordinärt eller märkvärdigt.
Det handlar om livsavgörande insatser
som att hämta hjälp vid bilolyckor, för
hindra brott, stoppa alligatorattacker och
rädda barn från att drunkna (se t.ex. Expressen 051028; Sydsvenskan 020411;
Epoch Times 180314). En extraordinär insats tillerkändes hunden Max, som trots
att han beskrivs som döv och nästan blind
stannade hela natten tillsammans med en
vilsegången treårig flicka (Piteå-Tidningen 180514). I detta fall är det en traditionell hundegenskap som står i fokus,
hundens trofasthet mot människan eller
hunden som ”människans bästa vän”.
I materialet finns också inslag av mystifiering, dvs. att djurs förmågor anses gå
utöver människans fattningsförmåga. De
tycks kunna uppfatta sådant som männi
skans sinnen inte är kapabla att göra. Ett
exempel är hunden Kalle som följer med
matte på hennes rundor i hemtjänsten,
och som vid ett tillfälle och bland flera
människor direkt sökte upp en svårt can-

cersjuk man ”och lade huvudet i hans knä.
Det var precis som att Kalle kände av var
han behövdes och vad han kunde hjälpa
till med” (Expressen 070320). Kalle tillskrivs således en speciell förmåga, näst
intill övernaturlig, med vars hjälp han direkt kan uppfatta vem som är i nöd.
Berättelserna innefattar också ett överraskningsmoment. Ägarna blir överraskade över att deras stillsamma och loja
hund helt plötsligt agerar beslutsamt, vilket avspeglas i en artikel om 12-åriga
Louie. Han hade ”levt nästan ett helt
hundliv och blivit lite trött och slö med
åren” när han helt plötsligt var försvunnen
från sitt hem. Det visade sig senare att
Louie hade smitit iväg för att rädda grannens bortsprungna hund som låg fastklämd under en hög med grenar (omtalat.
nu 171024). Ett annat närliggande tema
är att hunden räddar människor ”i grevens
tid”, just innan katastrofen är ett faktum.
Här handlar det om en väletablerad medial strategi – dramatisering – genom vilken anspelningar på tidsnöd och hotande
tragedier får händelseförloppet att framstå som extra uppskakande. Ett exempel
på detta är berättelsen om hunden Belle
som belönades efter att ha larmat räddningstjänsten via mobiltelefon då husse
kollapsat på grund av insulinchock (Aftonbladet 060622).
Vad som dessutom framhålls i materialet är hundar som inte bara hjälper människor, utan också offrar sig för dem. Ett
fall är hämtat från USA, där hunden Rex
konfronterade inbrottstjuvar och blev
skjuten med tre skott. Husse som hade
gömt sig i en garderob klarade sig tack
vare hundens självuppoffrande beteende
(TV4 180224). Hundar tycks också genom att offra sig för andra kunna göra ett
slags karriär och fungera som symboler
för någonting större (jfr Flinterud 2013).
KULTURELLA PERSPEKTIV 2018:3–4
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Detta avspeglas i en artikel om den i Afghanistan herrelösa gatukorsningen Rufus som blev en självutnämnd vakthund
på en amerikansk militärbas. Där räddade
han 50 soldater genom att attackera en
självmordsbombare och blev efter det
”hela USA:s hjältehund” (Metro-Skåne
101211) och en nationell ”nyckelsymbol”.
Antropomorfism och
kritiska perspektiv
Ett genomgående kännetecken på materialet är utöver det ovan nämnda antropomorfism – ett fenomen som diskuterats av
många kulturforskare (se t.ex. Daston &
Mitman 2006) och som innebär att djur
tillskrivs mänskliga egenskaper. Jag ska ge
några exempel på antropomorfism, men
än viktigare ur ett kritiskt perspektiv blir
att diskutera effekterna av förmänskligandet; följderna av att människan utgör
måttstock även för djur.
Förmänskligandet kan handla om att
hundar ges mänskliga namn och har egna
facebookkonton (Sydöstran 120228), men
också tillskrivs specifika känslor och
egenskaper. Det sägs t.ex. att hunden
Nova ”blir deppig om hon inte får jaga”
(Land.se 161128), att hunden Lazer är
”matglad” (Sveriges Radio Västernorrland
160909) och att ”Hunden Smulan försökte lyfta upp Maria Isaksson Fors när
hon låg skadad på marken. ’Det var som
en hjältehund från en tecknad film.’”
(Norrbottens-Kuriren 161126).”Deppig”,
”matglad” och ”lyfta upp” är ord som anspelar på människors värld, och som är av
betydelse för hur hunden förstås.
Hundars beteenden ges också mänsklig
karaktär, vilket framgår av ett inslag om
blandrashunden Kabang som ”kastade sig
framför en motorcykel och räddade två
flickor i staden Zamboanga City” (AftonKULTURELLA PERSPEKTIV 2018:3–4
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bladet 121013). Det dramatiska i att hunden medvetet tycks ha ”kastat sig” framför
motorcykeln förstärks av att den blev så
svårt skadad att den skickades till specialistvård i USA. Den här typen av skriverier kan, i linje med vad jag nämnde i inledningen, förstås i termer av att
människor attribuerar hundar ”personhood” (jfr Sanders 1993), vilket innebär
att hundar tillskrivs personlighet och förmåga till överlagt handlande utifrån de
människoliknande egenskaper som de anses uppvisa. Detta är också vad som har
kritiserats inom CAS (se Fox 2006), att
djur värderas främst utifrån deras likhet
med (civiliserade) människor, inte på
grundval av att de är levande varelser
bland andra.
Materialet förmedlar också föreställningar om hundarnas extraordinära fysiska och psykiska förmåga. De arbetar
outtröttligt, har en otrolig arbetsglädje
och ger inte upp i första taget (se t.ex. Aftonbladet 180828): ”– Hon längtar efter
jobbet, ingen är så arbetsvillig som Livia”
(Sveriges Radio Stockholm 160824).
Kännetecknande för den här typen av
skriverier är ett slags idealisering av (vissa)
hundar (jfr Haraway 2003; se även Thorsen 2013). De framstår som föredömen
för andra hundar, vilket också underbygger myten om den ideala hunden som
innebär att andra hundar och hundbe
teenden indirekt döms ut (jfr JacksonSchebetta 2009). Samtidigt finns uppenbara likheter mellan den ideala hundens
tillskrivna positiva egenskaper och tra
ditionella eftersträvansvärda egenskaper
även hos människor, exempelvis lojalitet,
arbetsvillighet och uppoffrande arbete.
Hunden (och antropomorfism) ingår således i konstruktionen av det ”mänskliga”
(jfr Ganetz 2012) samtidigt som djuret
värderas utifrån detta, dvs. utifrån dess
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förmåga att iscensätta ideal ”mänsklighet”, inte ”djuriskhet”.
Hundens värde kan också sägas vara
knutet till dess prestationer. Det är just
genom att vara plikttrogen, att arbeta
oförtröttligt och hjälpa människor som
den framstår som god och nyttig. Det
sistnämnda, att hundar för att kunna definieras som hjältar måste ha hjälpt människor – exempelvis genom att lyfta sin
matte ur en svår depression (Sveriges Radio Västernorrland 160909) eller stötta
svårt sjuka med hjälp av speciella förmågor (se ovan) – gäller med något enstaka
undantag. Detta kan framstå som självklart för ett ”hjältehundmaterial”, men
genom att det krävs extraordinära pres
tationer i relation till människor för att
”hjälte” ska framstå om ett relevant begrepp även för en hund är det återigen
föreställningar om mänsklighet som villkorar hundens status. Något hårdraget
kan således sägas att hundar inte ges något värde ”i sig” (jfr Packwood Freeman
2009), utan avgörande är vad hunden be-

tyder i relation till människor. Människan
och dennes intressen utgör således den
måttstock mot vilka hunden och dess prestationer bedöms.
Uppskattade prestationer eller önskvärda egenskaper avspeglas också i namngivningen av hundar. Ett exempel är Attack som tillhör en polishund (se Aftonbladet 100717), och som förväntas kunna
gå just till attack när så krävs. Här finns
således en direkt koppling mellan hundens namn och vad som förväntas av den.
Detta kan nog också sägas om polishundarna ”Tiger” (ttela 120510) och ”Hulken” (SVT Blekingenytt 150128). Noterbart här är att det tycks vara ”djuriska”
egenskaper som dessa namn anspelar på,
inte mänskliga. Men samtidigt alluderar
de på en traditionell maskulinitet (Nilsson 1999). Det handlar om hundar som
idealt sett är orädda och handlingskraftiga, och som förväntas kunna agera obevekligt och till människans fördel i hotfulla
situationer. Detta avspeglas i ett reportage
om hunden George som sägs ha räddat

Den röda, vackra irländska settern borde väl räknas till de "goda" hundarna.
Illustration ur Handbok för hundvänner af C.R Sundström, Stockholm Hugo Gebers förlag, 1889.
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fem barn vilka hade attackerats av en pitbullterrier: Han ”tvekade inte en sekund
innan han begav sig in i en våldsam närkamp med den blodtörstiga besten. En
kamp som kom att kosta George livet”
(Nyheter24 090211). George fick sedan
en utmärkelse på grundval av att han ”var
en liten hund med ett lejons mod” (Nyheter24 090211). Här skulle beskrivningen
av George lika gärna kunna ha gällt en
heroisk människa (eller heroisk manlighet).
Det händer också att hundar beskrivs i
mer maskinliknande ordalag. Detta är
mindre vanligt, men det förekommer.
Som exempel kan nämnas att polishunden Nisse – som spårade upp en kabeltjuv
– liknas vid en arbetsmaskin av sin husse:
”Nisse är fantastiskt duktig på att spåra
och en riktig arbetsmaskin” (GT 180122).
Nisse sägs också vara en mycket kompetent hund med unika egenskaper. Ett annat exempel på en maskinliknande metafor är när hunden Jago sägs ”automatiskt”
börja spåra så snart han får på sig sin spårsele (Expressen 161203). Här finns paralleller till Descartes som gjorde en tydlig
uppdelning mellan människa och djur,
och där den senare betraktades mer eller
mindre som en maskin eller automat.
Djur ansågs i linje med kristendomen
sakna själ och därigenom också tankar
och känslor.
Men parallellen till Descartes ska inte
överdrivas, eftersom en uttalad cartesiansk dualism inte kan sägas prägla materialet i stort. Däremot så görs återkommande gränsdragningar mellan djur och
människa. Hundar tillskrivs visserligen
ett slags personlighet, men det är bara
hundar – vilket också påpekades ovan –
med fördelaktiga egenskaper enligt en
mänsklig mall som uppskattas och som
kan utnämnas till hjältehund. Andra hunKULTURELLA PERSPEKTIV 2018:3–4
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dar, t.ex. pitbullterriern i exemplet med
hjältehunden George ovan, förblir en
anonym och aggressiv varelse (en ”blodtörstig best”) som inte vinner människans
uppskattning och som mest förknippas
med fara och hot (jfr Wolch, Gullo och
Lassiter 1997). Hunden är möjligtvis
människans bästa vän, men det är människan (mänsklighet) som villkorar denna
vänskap.
Men om människan är hundens måttstock, hur kan man då förstå hjältereportage där hundar har gjort insatser för andra djur? Hundar som räddar andra
hundar är få i materialet, men de får ofta
stor uppmärksamhet, vilket framgår av
följande exempel: ”I Chile har en ny hjälte
sett dagens ljus. En hund som räddar en
annan hund från döden har fått enorm
uppmärksamhet” (SVT Play Rapport
081209). Här kan man fråga sig varför
detta får sådan uppmärksamhet? Är det
för att hundar tycks kunna känna medkänsla och empati med andra levande va
relser? Men oavsett varför är det männi
skor eller ekonomiska intressen som de
ytterst tjänar. Agrias utmärkelse ”Årets
Hjältedjur 2009” gick till hunden Jenna
som efter en viss kamp hade lyckats få
mattes uppmärksamhet och 160 kor
kunde räddas från att brännas inne. Matte
var stolt enligt Norrbottens-Kuriren
(091120), men även försäkringsbolaget
kunde glädja sig åt sparade försäkringspengar.
Några avslutande fraser
Det är förstås svårt att på grundval av en
liten mediestudie säga någonting generellt
om möjligheterna med CAS, men för min
del har detta fält erbjudit en intressant
perspektivförskjutning. Detta gäller inte
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minst frågor om makt, att genomgående
behandla relationen mellan människa och
djur/hund som en maktrelation. Det är
människor som tar hand om hundar, öppnar sina hem för hundar samt äger och
uppfostrar hundar. Hunden är således utlämnad till människors goda vilja, och i
de fall ingen förbarmar sig över hittehundar, hundar i hundstall eller folkilskna
hundar hotar avlivning (begrepp som
”hittehundar”, ”folkilskna hundar” etc. är
intressanta, eftersom de i sig säger något
om (makt)relationen mellan människa
och djur).
Hunden livsvillkor är således bestämda
av människans föreställningar om vem
som har rätt att leva. Eller som Petter
Larsson skriver i en essä i Aftonbladet
(2017) med hänvisning till både Karin
Dirke och Mats Carlbom; hunden har
haft olika funktioner genom historien,
men inte alltid som subjekt. Vissa är
kända genom sina ägare, såsom Hitlers
schäfer, andra har fungerat som accessoarer eller som symboler för grymma djurexperiment. Genomgående är också att
hunden ska anpassas till människans
värld, oavsett om det har skett med våld,
lydnadsträning eller sofistikerade kommunikationsmetoder.
Eller som det handlar om här, att hunden som hjälte är villkorad av dess värde
för människor och deras önskemål, inte av
dess värde som en levande varelse bland
andra på denna planet.
Här kan det vara lämpligt att hänvisa
till Herzog (2010) som behandlar Andrew Rowans paradox; det faktum att inkonsistens är det enda konsistenta i människans relationer till andra arter. Att
omsorg om husdjur, köttätande och djurexperiment existerar sida vid sida är exempel på det. Denna inkonsistens speglas
också i materialet till min tentativa med-

iestudie. Det är bara vissa hundar, de som
uppvisar lämpliga egenskaper ur människans perspektiv, som representerar ”goda”
hundar. Det är också bara de som tillskrivs önskvärd subjektivitet. Övriga utgör stafflagefigurer eller representerar
”ond” djuriskhet (jfr Kalof & Amthor
2010) i avsaknad av både passande emotionalitet och värde (jfr Packwood Freeman 2009); ett förhållningssätt som ytterst innebär att bortse från att
inter-relationen mellan människa och djur
egentligen konstituerar båda parters identitet och ”natur”.
Att CAS – som berördes i inledningen
– väcker känslor kan nog handla om att
behandlingen av djur utgör en mer eller
mindre öm punkt för många människor.
Återkommande mediereportage från
djur- och pälsindustrin visar att relationen
mellan människa och djur uteslutande
formas av människans behov och ekonomiska intressen, och uppvisar påtagliga
etiska betänkligheter. Att företrädare för
CAS både tydliggör dessa betänkligheter,
ifrågasätter människans självpåtagna särställning i världen (”human exceptionalism”) och illustrerar vad en mer etiskt
präglad människa–djur-relation verkligen
skulle kräva i form av uppoffringar och
livsomställningar, kan vara en orsak till
människors avståndstagande.
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Studies (CAS), and an attempt to apply perspectives from CAS on representations of dogs in
Swedish media. Central questions are how anthropocentrism permeate such representations, and
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humans and dogs, and how the living conditions of
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human interests.
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d

en här artikeln bygger på material från det
numera avslutade forskningsprojektet CHIME
(Cultural Heritage and Improvised Music in
European Festivals)1 inom vilket vår uppgift
var att studera hur jazzmusik – av UNESCO klassat som
internationellt kulturarv – ”marknadifieras”, det vill säga
struktureras och stöps om till produkter för den kommersiella marknaden. Utgångspunkten för studien var
den Göteborgska jazzfestivalen GMLSTN JAZZ och
innehållet i den här artikeln bygger på material från det
fältarbete vi genomförde vid tre olika upplagor av festivalen.
Fokus för studien var inte festivalens musikaliska
innehåll, trots att det var en musikfestival vi undersökte.
Vår fokus riktades istället mot hur festivalen sattes samman: hur den med olika medel positionerade sig gentemot marknaden, samt vilka aspekter av kulturarv som
åberopades och aktualiserades i processen.
I projektet fokuserade vi därtill på begreppet festivalisering och det främst för att en stor del av den moderna
festivalforskningen pekar mot ett förändrat festivalfält,
där festivalers förutsättningar och därmed dess former
förändrats. Ett flertal forskare driver tesen att, med undantag för de riktigt stora musikfestivalerna, moderna
musikfestivaler frångått en tidigare gängse festivalform
till förmån för en utspridd och ofta fragmentarisk samling akter (Négrier 2014, Taylor, Bennett & Woodward
2014, McKay 2015, Ronström 2016). Akterna går ofta
under ett och samma paraply men kan vara utspridda
över ett större geografiskt område.
GMLSTN JAZZ utmanade, genom sin utspridda
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form, också vår förståelse för vad en
musikfestival är och kan vara. Vår empiri
bekräftar en formskillnad som utmanade
vår förförståelse av musikfestivaler.
Detta utgör bakgrunden till vår teoretiska och metodologiska ansats i den här
artikeln. I vår analys av festivalen har vi
hämtat inspiration ur företagsekonomen
Marjana Johanssons avhandling Engaging
Resources for Cultural Events: A Performative View (Johansson 2018) som, utifrån ett
assemblageteoretiskt perspektiv (Hansson
2008, Brembeck & Hansson 2011), söker
identifiera festivalsnickrandet som en performativ process, där vissa steg, byggstenar
och värden beskrivs som fundamentala för
att en musikfestival skall kunna uppfattas
och upplevas just som en festival i besökarnas ögon och öron. I förhållande till festivalisering och dess implikationer på festivallivet ser vi ett värde i att främst avgränsa
oss till sammansättningen, mer än till
själva innehållet.
Gamlestaden Jazz, eller GMLSTN
JAZZ som festivalen marknadsförs som,
äger rum varje år och intar i skrivande
stund ett tjugotal scener runt om i Göteborgs stad. Festivalen tillkännager sig
som en modern jazzfestival och programmet erbjuder allt från internationella akter
till lokala jazzgrupper. Festivalen, som
grundades 2014, är ett ideellt initiativ och
drivs av en liten kärngrupp som har det
yttersta ansvaret för genomförandet. Motivet bakom festivalen är en oorganiserad
men vital lokal jazzscen samt en vision om
att marknadsföra Göteborgs jazzmusikliv
till en bred publik. Festivalens ursprungliga ambition var att bredda definitionen
av vad jazz är och vad jazz kan vara, vilket
framgår i det första festivalprogrammet
där akter med bakgrund inom bland annat hiphop kan skönjas. Efterföljande års
festivalprogram blottlägger emellertid ett

skifte, där genrekonventioner tycks ha
smalnat av.
I en intervju med festivalens konstnärliga ledare2 framgår det att fokusskiftet
delvis var av solidariska skäl: man ville
inte att festivalen skulle konkurrera ut andra jazzarrangemang i staden. Man ville
också bygga vidare på de lokala jazzscenernas historia tillika livskraftighet. I
detta avseende kan festivalen, från andra
året och framåt, betraktas som ett slags
motor i en pågående kulturarvsprocess.
2014 års festival utgick från det kulturarvsklassade området Kvibergs kaserner –
en före detta militärförläggning som ingår i Göteborgs stads bevarandeprogram.
2017 års festival utgick istället från ett
tjugotal scener runt om i staden. Namnet
GMLSTN JAZZ är kvar, men Kvibergs
kaserner och stadsdelen Gamlestaden så
gott som övergivna. Genom transformeringen blev festivalen svår att få grepp om.
Medan festivalbegreppet inte nödvändigtvis syftar till någon fixerad festivaltypologi (Getz 2010, Mackley-Crump
2013), går det relativt enkelt att identifiera en vanligt förekommande form inom
europeiska jazz, rock- och pop-festivaler.
Med hänvisning till Owe Ronströms artikel om festivaler och festivalisering i tidskriften PULS (2016), följde GMLSTN
JAZZ inte längre den nordeuropeiska arketypiska musikfestivalformen, där en
uppsjö akter samsas om ett par större scener över en begränsad tid, till exempel en
helg, samt inom ett avgränsat och ofta inhägnat område.
Begreppet festivalisering, som vi har
valt att använda i artikelns underrubrik,
belyser förändrade förutsättningar inom
festivalväsendet tillika hur allt fler kulturella företeelser marknadsförs i termer av
festivaler. Ett flertal festivalforskare, däribland redaktörerna till antologin The FesKULTURELLA PERSPEKTIV 2018:3–4
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tivalization of Culture (Bennett, Taylor &
Woodward 2014), menar att festivalbegreppet inte längre avser ”[…] periodic,
cultural, religious or historical events
within communities”, utan är ”a popular
means through which citizens consume
and experience culture” (ibid). Bennett,
Taylor och Woodward beskriver festivalisering som ett ekonomiskt attraktivt sätt
att paketera och sälja kulturella fenomen
för att generera turism (ibid). Författarna
betonar dock mer än bara en formmässig
skillnad. I boken kan man skönja ett resonemang som söker åskådliggöra festivalfenomenets separation från ett ritualperspektiv, något som dock inte varit i fokus i
vår studie av GMLSTN JAZZ.
Vårt fokus är emellertid riktat mot hur
festivaler likt GMLSTN JAZZ frångår tidigare nämnda arketypiska musikfestivalform och vilka följder detta får för förståelsen av en musikfestival, samt vilka motiv
som föranleder en dylik transformation.
Diskussionen om musikfestivalers förändrade former, och kanske också dess
förutsättningar, står i nära relation till fenomenet festivaldöd (Bossius & Björnberg 2014) och inbegrips i diskussioner
om moderna musikfestivalers överlevnadsstrategier. I vår studie av GMLSTN
JAZZ framgår inte detta uttryckligen,
men delar av materialet antyder att musikfestivaler idag inte har särskilt bra förutsättningar att lyckas. Transformationen
av GMLSTN JAZZ tycks dock främst ha
att göra med det lokala musiklivets förutsättningar och ett slags diplomatverksamhet mellan organisatörer inom detsamma.
Med hänvisning till Rosita Henry och
Lawrence Foana’otas artikel Heritage
Transactions at the Festival of Pacific Arts
från 2014, menar vi att GMLSTN JAZZ
mer eller mindre intvingats i en diskursiv
process som aktualiserat frågor om GöteKULTURELLA PERSPEKTIV 2018:3–4
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borgsjazzens innehåll: vad den ska eller
inte ska inrymma.
Under festivalens tredje år framgår
detta särskilt tydlig. Fesitvalkommittén
visar en allt högre lyhördhet gentemot
Göteborgs lokala jazzmusikliv. Ett exempel är dispyter som uppstår kring hur parter skulle samlas under GMLSTN
JAZZ-paraplyet. Ett initiativ som skriver
fram sig själv som en moderniserande
plattform, med avsikt att bredda genrekonventioner, utgör en risk i termer av inkludering och sammanlänkning. Rodney
Harrison kallar detta för ”connectivity
ontologies” (Harrison 2015) som, utifrån
ett dialogperspektiv, kan beskrivas som
sammanlänkningens ontologi. Begreppet
syftar till vilka tolkningar av kulturella
uttryck som är tänkbara, eller ens möjliga,
att foga samman och presentera på samma
scen eller under samma paraply.
Festivalens växande lyhördhet kan
kopplas till det Rodney Harrison kallar
för kulturarvets agens tillika rörlighet
(Harrison 2015:32) och hur agens kan
komma att flyttas mellan olika kollektiv.
För GMLSTN JAZZ innebar detta att
den specifika sammanlänkningen festivalen sökte göra inte längre ägdes enkom av
festivalens kommitté. Värdena av och
innehållet i Göteborgs jazzmusikliv kom
att förhandlas mellan parter som inte var
medräknade från början – åtminstone inte
i termer av att definiera festivalens beskaffenhet.
Festivalen, som ursprungligen hade
ambitionen att bredda bilden av jazzmusik
som genre och att marknadsföra jazzen
till en bredare publik, transformerades
över tid till ett slags uppsamlande nätverk
för den befintliga jazzmusiken i Göteborg.
Begreppet modern och dess konnotationer berättar något om jazzen agens. Vad
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händer när GMLSTN JAZZ möter grupper/scener/organisationer som ämnar
upprätthålla en smal, eller för att inte säga
konservativ och konserverande, tolkning
av vad jazz är? Vilka aspekter, och värden,
aktualiseras i dessa förhandlingar?
Byggstenar
I vår studie av GMLSTN JAZZ har vi,
som vi nämnde inledningsvis, inspirerats
av företagsekonomen Marjana Johanssons
avhandling Engaging Resources for Cultural
Events: A Performative View (Johansson
2018), vilken ställer upp fyra fundamentala steg i processen att sätta ihop en festival. Processen följer dock inte en kronologisk ordning och stegen ska inte tolkas
som isolerade från varandra, utan som parallella och överlappande förlopp. De fyra
stegen ska också ses som analytiska hållpunkter; som verktyg för att identifiera
uppkomsten och sammansättningen av en
festival.
Det första steget i processen är att anlägga ett fundament för festivalen och säkra
dess position. Det andra steget är att skapa
ett narrativ för festivalen med syfte att
tillskansa sig legitimitet och autenticitet.
Det tredje steget är att säkra ett territorium, vilket kan tolkas som ett emblematiskt paraply för festivalen. Det fjärde steget¸ att rama in festivalen, bygger på
relationellt identitetsarbete, med avsikt att
definiera vad som är inom respektive
utom festivalens gränser.
Begreppet fundament ska tolkas symboliskt och inte som en fysisk, geografiskt
situerad plats/festivalområde. I vår analys
av GMLSTN JAZZ karakteriseras detta
av den påstådda frånvaron av en modern
jazzfestival. Under fältarbetet våren 2016
fann vi att fesitvalkommittén betonade

Göteborgs jazzscens organisatoriska problem3
som resulterade i att spelställen och klubbar ofta gick om varandra och sällan samarbetade. GMLSTN JAZZ intog rollen
som organisatör och sökte därigenom
säkra och legitimera sin egen position:
man gav festivalinitiativet en mening och
en riktning (Johansson 2008:83). Denna
process bör också, idealiskt sett, leda till
att festivalen är närvarande även när den
är frånvarande.
Detta kan beskrivas som att aktivt arbeta sig in i nyckelposition inom jazzmusiklivet. Festivalinitiativet kan också förstås som ett samlande och manifesterande
av ”community resources” (Arcodia &
Withford 2006); en uppvisning av Göteborgs jazzmusikliv, med syfte att samla
och åskådliggöra vilka resurser som finns
att tillgå.
Inledningsvis bör anläggandet av ett
fundament förstås i ljuset av just ett ihopsamlande och uppvisande. I vår intervju
med festivalens konstnärliga ledare i november 20154 framgår det att festivalinitiativet inledningsvis sågs som ett sätt att
få komma ut och spela. Festivalen kunde
med andra ord generera speltillfällen:
De flesta spelar i rockband, turnerande rockband. Dom har mängder av gig, men sällan på
hemmaplan. Och nästan aldrig i jazzgrupper.

Samtliga medlemmar i fesitvalkommittén
är jazzmusiker och festivalen skapade således ett välkommet utrymme för att få
spela sin musik live (Stenbäck 2016). Andersson och Getz refererar till nya festivalinitiativ i termer av självcentrering, där
fokus ofta riktas mot att inta och ”äga” sin
egen nisch (Anderson & Getz 2009) och
GMLSTN JAZZ är inget undantag.
Det andra steget i processen att snickra
ihop festivalen är att skapa ett narrativ, det
vill säga en berättelse om festivalen och
KULTURELLA PERSPEKTIV 2018:3–4
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dess begynnelse. Området Gamlestaden
och Kvibergs kaserner spelar en viktig roll
i berättelsen om GMLSTN JAZZ. Dels
utgår den från ett kulturarvsperspektiv;
ett spel med jazzmusikens marginaliserade positionering inom musiklivet. Berättelsen anspelar också på bilden av jazz
som motkultur/alternativ kultur; ett karaktärsdrag som länge kastat sin skugga
över jazzmusik (Arvidsson 2008; Zimmerman 2008).
Göteborgs stad beskriver Gamlestaden
som ett område med utvecklingspotential. Området har i folkmun kallats allt
från charmig ruffigt, till otryggt och osäkert (Stenbäck 2016). I vår intervju med
festivalens konstnärliga ledare beskrivs
Gamlestaden med följande ord:
Gamlestan har en särskild känsla… och mångfald… Det är en mix av kulturer som kan bidra
med värdefulla utbyten för festivalen. Inte bara
musikaliskt sett.”

Området har tidigare inhyst jazzfestivaler
– möjligen på grund av låga hyror och en
tillåtande atmosfär för småskaliga initiativ. I termer av kulturarv utgör området
därtill ett slags förbindelse till det förgångna, till ett ”förr”. Stadsdelen betonar,
som Johansson skriver, “certain values and
norms […] which implies continuity with
the past” (Johansson 2008:91).
Stadsdelen tycks vara ett tacksamt föremål för kulturarvsrelaterade forskningsprojekt, däribland projektet Strukturella
samhällsförändringar och kulturarvsprocesser, vars resultat presenteras i antologin
”Gamlestaden: Strukturella förändringar
och kulturarvsprocesser – en fallstudie”
(Andersson, Olsson & Wetterberg 2015).
Autenticitet är ytterligare en viktig aspekt i berättelsen om GMLSTN JAZZ.
Även om festivalen rört sig från stadsdelen utgör Gamlestaden en väsentlig aspekt
KULTURELLA PERSPEKTIV 2018:3–4
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i berättelsen. Anknytningen till stadsdelen fortsätter också genom namnet på festivalen – en central del i uppkomsten som
man inte gärna vill göra sig av med – och
som betonas än mer nu när festivalen rört
sig inåt stadskärnan. Motivet tycks vara
en mix av ett politiskt ställningstagande
och opportunism. Festivalens konstnärliga ledare fortsätter:
Det händer ju massor här [i Gamlestaden] nu.
Dom bygger nya bostäder, ett kulturcenter…
Och så finns det mångfald. Vi hoppas kunna
vara en del av det, av utvecklingen, och hjälpa
stadsdelen att bli mer attraktiv. Det var lite ett
politiskt drag från min sida.
I termer av autenticitet, det vill säga en fråga om
berättelsens tillförlitlighet, bör också kommittémedlemmarnas bakgrund beaktas. Samtliga
medlemmar är, som tidigare nämnt, jazzmusiker
och som forskning kring andra Europeiska musikfestivaler visar (se Arvidsson et al. 2012) ger
individuell trovärdighet en särskild tyngd till berättelsen om ett festivalinitiativ. Medlemmarnas
bakgrund bekräftar berättelsens äkthet (Reitsamer 2014). Festivalens konstnärliga ledare
bodde under uppkomsten av festivalen också i
området (Stenbäck 2016:12).
Det tredje steget i festivalsnickeriet är vad vi
kallar för att säkra ett territorium. För GMLSTN JAZZ innebar detta steg dels att inta
Kvibergs kaserner, dels att väva samman festivalens namn med namnet på stadsdelen/området, så som åtskilliga svenska och internationella musikfestivaler både gör och har gjort.
Säkrandet av ett territorium innebär också att
transformera, eller temporärt förändra, ett utvalt
område och göra det till sitt eget. Det territoriala
arbetet handlar också om marknadsföring, som
ett slags varumärkesprofilering, där musikfestivaler – ideella som kommersiella – många gånger
kan liknas vid en handelsvara. GMLSTN JAZZ
hade initialt storslagna planer. I upptakten till
den första upplagan 2014 hade man för avsikt
att anlägga en stor utomhusscen vid Kvibergs
kaserner – något som verkligen markerade festivalens närvaro. Idén tonades dock ned, då man
snart insåg vidden av arbetsinsatsen. I bakgrun-
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GMLSTN JAZZ-kartan, © Cecilia Elgh 2017.
den fanns också en oro kring hur tillgängligt
Gamlestaden var, vilket kom att bli en fråga om
överlevnad. I bakgrunden fanns också en oro
kring hur stadens befintliga arrangörer skulle inkluderas – och på vilket sätt.

Redan under det första året fanns i
bakvattnet förhoppningar om att kunna
omlokalisera festivalen. Detta drag går å
ena sidan att koppla till tidigare nämnda
festivaldöd och en rädsla för att ta vatten
över huvudet. Å andra sidan går draget att
koppla till en fråga om tradition och diplomati – ett slags kulturell ekonomi – en
inbördes förhandling mellan aktiva jazzmusikorganisatörer i Göteborg.
Det fjärde steget i processen är inramningen av festivalen. Ordet inramning
skall tolkas som ramarna för ett specifikt
nätverk, i det här fallet en jazzfestival, och

hur det verkställer sig själv i termer av en
uniform och identifierbar enhet (Johansson 2008; Callon 1999). Inramningen insinuerar en process som går ut på att dra
skiljelinjer och definiera vad som tillhör
och vad som inte tillhör festivalen. Med
andra ord handlar inramningen om att
skapa en till synes greppbar helhet.
Under den andra upplagan av festivalen
lämnade man delvis området, det vill säga
den inramning man ursprungligen arbetat
med, vilket ledde fram till nya bryderier.
En festival som är utspridd över stora delar av Göteborgs stad är detsamma som en
festival som potentiellt sett är svår att
identifiera. I detta skede behövde festivalen återigen dra skiljelinjer och markera
vad som utgjorde GMLSTN JAZZ i redan fördefinierade utrymmen. Ett avKULTURELLA PERSPEKTIV 2018:3–4
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gränsat område ramar ur många aspekter
in sig självt; det upprätthåller bilden av
vad som inte tillhör festivalen. Det underlättar också i de relationella ramarna för
artister, publik och produkter.
Vårt material visar att flera festivalbesökare saknade festivalkänslan – en känsla
som festivalen tycks ha haft svårt att införliva genom sin utspridda form:
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Genom sin utspriddhet visar dock festivalen, genom att inta mellan sjutton och
tjugo scener, upp merparten av stadens
jazzmusikliv och dess olika utrymmen.
Även om festivalbesökarna tvingas vara
mobila, och inte hinner med alla arrangemang, inbjuder initiativet till ett slags
uppvisning av den – för att citera fesitvalkommittén – ”livskraftiga Göteborgsjazzen.”5
2017 års upplaga av festivalen hölls
samman främst genom en karta. Kartan
kan ses som ett sätt att marknadsföra festivalen, men också som ett försök att hålla
ihop och göra festivalen begriplig. I termer av inramning kan kartan beskrivas
“establish the scope of an event, and […]
define the actors involved in its realization” (Johansson 2008:119).

Marjana Johanssons fyra steg i hopsnickrandet av en festival, belyst hur GMLSTN JAZZ ämnat följa processens
grundläggande steg men upptagits i förhandlingar kring tradition och representation som påverkat formen för festivalen.
Idealiskt sett förfogar en musikfestival
över makten att mobilisera och producera
något som sträcker sig långt utanför sig
självt (Johansson 2008:55), vilket i det här
fallet kan beskrivas som något större än
det göteborgska jazzmusiklivet. Men för
att återkoppla till tidigare nämnda diplomatverksamhet har GMLSTN JAZZ
misslyckats att mobilisera flertalet centrala parter inom stadens jazzmusikliv, åtminstone med sin egen tänkta form intakt. Begreppet modern, som festivalen
fortfarande använder i marknadsföringen
av sig självt, insinuerar en positionering
gentemot det omoderna samt en ambition
att bredda genrekonventioner. Genom
denna positionering drogs festivalinitiativet in i en diskussion om jazzmusikens
innehåll som kom att definiera festivalens
fortsättning. GMLSTN JAZZ för inte
uttryckligen en dialog med den lokala
jazzmusikhistorien, men genom sin ambition att vara en modern jazzmusikfestival
och bredda genren aktualiserar festivalen
– i dialog med andra aktörer som i nuet
vårdar och upprätthåller sina respektive
bilder av jazzmusikens förr och nu – frågor av just denna karaktär.

Avslutning

Noter

”Å ena sidan är det ju kul att jazzen intar en
massa olika scener. Det är nog bra för genren.
Men för mig hade det varit mer värt att sticka
till ett festivalområde, en plats liksom. Jag saknar den känslan… festivalkänslan.”

I den här artikeln har vi redogjort för
uppkomsten och transformeringen av ett
samtida festivalinitiativ som trots sin vilja
att bli en modern plattform för jazzmusik
upptagits i en lokal diplomatiprocess som
går att sammanlänka med lokala kulturarvsprocesser. Vi har, genom att utgå från
KULTURELLA PERSPEKTIV 2018:3–4
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http://chimeproject.eu, 2019-02-28, 11:00.
Intervju med festivalens konstnärliga ledare, november 2015.
Intervju med festivalkommittén, Gamlestaden,
april 2016.
Intervju med festivalens konstnärliga ledare, november 2015.
Intervju med festivalkommittén, Gamlestaden,
april 2016.
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Summary
Assembling jazz in the city: the GMLSTN JAZZ festival in the light of marketization, cultural heritage
and festivalization
(Att snickra ihop en modern musikfestival – GMLSTN JAZZ i ljuset marknadifiering, kulturarv och
festivalisering)
This article analyzes how the Swedish jazz festival
GMLSTN JAZZ is brought together and, through
the lens of assemblage theory, examines what
building blocks are used and how they relate to
and negotiate cultural heritage. From an Actornetwork Theory (ANT) perspective, a cultural
event like a music festival is understood as the outcome of many processes of assembling and/or networking: a processual ontology that addresses speKULTURELLA PERSPEKTIV 2018:3–4

Att snickra ihop en modern musikfestival
cific practical ways of relating and engaging
human and non-human elements into a coherent
whole, all equipped with a certain task or an aim.
The analysis outlines four key steps in the processes of assembling the festival. In our analysis we
also explore how GMLSTN JAZZ deal with the
concept of festivalization, which can be described
as the act of wrapping ordinary cultural events and
happenings into a festival package. Several researchers emphasize a shift of meaning of the word
festival, and that festivals now often refer to regular events, perhaps gathered in a festival programme. GMLSTN JAZZ and its transformation
from a “classic” music festival to a dispersed event
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is not an easy festival to follow, nor attend, because
it challenges cultural chimeras of what music festivals are and what they can be.
Keywords: festivalization, urban festivals, cultural
heritage, jazz, music, assemblage, connectivity ontologies
Olle Stenbäck, PhD in Ethnology and
Niklas Sörum, PhD in Ethnology are researchers
associated to Centre for Consumer Science, CFK, at the
University of Gothenburg, Sweden.
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Från omhändertagande
till ansvarstagande

Nyliberal hälsa i etableringen av nyanlända
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e

tableringsinsatserna för nyanlända1 i deras nuvarande utformning kan förstås som en del av
förskjutningen från välfärd till arbetssamhälle,
vilket brukar benämnas workfare (Wacquant
2009:6; Rueda 2015:299). Detta handlar framförallt om
att välfärdsrättigheter blir alltmer villkorade och kopplade till krav på motprestationer i form av arbete eller
annan aktivering. I etableringen märks detta t.ex. i ett
ökat fokus på att nyanlända snabbt ska komma i arbete.
Det statliga integrationsinsatserna för nyanlända omfattar sedan reformeringen 2010 (SFS 2010:197) språkundervisning (SFI), individanpassade arbetsmarknadsåtgärder (praktik, validering av utbildning etc.), och en
samhällsorienterande utbildning. Förändringen var en
del av en större reformering som föregicks av en rad utredningar, vilka konstaterade att introduktionen av nyanlända i Sverige gick för långsamt och var passiviserande. Lösningen var att etableringen av nyanlända nu
skulle inlemmas i arbetslinjen och integrationspolitiken
skulle ta steget från ”omhändertagande till ansvarstagande” (prop. 2009/10:60; s. 24).
I ett pågående forskningsprojekt undersöker vi etableringen av nyanlända, med ett särskilt fokus på hur man
arbetar för att främja socialt deltagande och psykisk
hälsa hos personer som är nya i Sverige. Fokus i projektet
ligger på tjänstepersoner och frivilliga inom detta område – och hur de tänker kring hur det som brett kan
benämnas integration fungerar – men även på dokument
som är centrala för att förstå etableringens politiska och
praktiska kontext. I den här artikeln analyserar vi dokument kopplade till samhällsorienteringen för nyanlända
– en av tre delar som omfattas av etableringslagen. Eftersom hälsa är ett centralt fokus i vårt projekt har det även
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utgjort ett särskilt empiriskt fokus i vår
analys i den här artikeln.
Syftet är att undersöka vilka idéer som
präglar samhällsorienteringen för nyanlända, och hur de kommer till uttryck i
relation till hälsa. Vårt analytiska fokus är
hur hälsa i samhällsinformation till nyanlända konstrueras diskursivt i det kursmaterial som används i samhällsorienteringen.
Metod och material
Det material som utgör vår huvudsakliga
empiri är samhällsorienteringens nationellt använda kursmaterial: Om Sverige.2 I
detta material finns, relaterat till hälsa,
flera olika teman. Information om hur
man söker vård i Sverige och vad man kan
förvänta sig i mötet med vården finns
med. Begrepp som vårdgaranti, högkostnadsskydd och smittskyddslagen förklaras. Materialet beskriver också hur Sverige arbetar med folkhälsa, samt definierar
exempelvis vad sexuell och reproduktiv
hälsa samt psykisk hälsa är. En stor del av
kursmaterialet består således av sådant
som brett kan definieras som samhällsinformation. Utöver detta finns också råd
och tips för hur läsaren själv ska kunna
förbättra sin hälsa.
Den här artikeln bygger på en diskursteoretisk logikanalys (Glynos & Howarth
2007). Det innebär att det begrepp vi använder för att beskriva diskursiva formationer är logiker. En logik kan generellt
förstås som de syften, regler och förgivettaganden som gör en praktik – eller en
kontextuell uppsättning av praktiker –
möjlig och begriplig. Det är också ett sätt
att beskriva ett artikulerat meningsskapande (Glynos & Howarth 2007:15). Annorlunda uttryckt kan en logik förstås
KULTURELLA PERSPEKTIV 2018:3–4
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som ”ett system av regler som påverkar
vad som är möjligt i en viss kontext”
(Lundgren 2012:59f).
Glynos och Howarth använder sig av
en tredelad logiktypologi där de tre dimensionerna sociala, politiska, och fantasmatiska logiker syftar till att fånga
olika aspekter av mänskligt meningsskapande. Förenklat kan sociala logiker sägas
svara mot frågan vad, politiska logiker
mot frågan hur, och fantasmatiska logiker
kan sägas motsvara frågan varför i en analys. Vårt perspektiv är att en logik kan artikuleras som en social, en politisk, eller
en fantasmatisk logik beroende på sammanhang.
I analysen har vi använt begreppet sociala logiker för att beskriva ordningar
och praktiker som görs explicita i materialet och som uppfattas som normala och
vanliga (Glynos & Howarth 2007:140).
Sociala logiker kan förstås som normer –
och tillhörande praktiker – som existerar i
ett givet sammanhang vid en viss tidpunkt. De kan därför sägas utgöra en beskrivning av samhället, men de fungerar
även styrande (jfr Hacking 1990:160;
Hörnfeldt 2009).
Politiska logiker avser de processer genom vilka sociala logiker etableras, upprätthålls och utmanas. I ett samtida –
synkront – material är politiska logiker
svåra att se. Begreppet lämpar sig för att
studera skiften över tid, men kan också
användas för att undersöka hur etablerade
strukturer upprätthålls. I analysen används begreppet för att synliggöra politiska skiften och kontrastera ett förr mot
ett nu.
Fantasmatiska logiker utgörs av sådant
som inte uttrycks explicit i materialet men
som ändå är högst närvarande. Fantasmatiska logiker är vad som ger en viss social
logik sin drivkraft och sina motiv, och
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som bidrar med ett svar på varför något
görs på ett visst sätt. Dessa logiker har i
vår tolkning en riktning framåt; de svarar
på varför en viss social logik är den rätta
genom att måla upp bilder av positiva eller
negativa framtidsscenarier – fantasmatiska logiker kan beskrivas som berättelser
om vad som händer om ordningen upprätthålls respektive om den inte gör det
(jfr Glynos & Howarth 2007:147).
Teori och tidigare forskning
Centralt för vår analys är, utöver redskapen vi hämtar från den diskursteoretiska kontexten, en förståelse av dagens
politiska strömningar och politiska system som präglade av nyliberalism. Sociologen Loïc Wacquant skriver om nyliberalism som bestående av dels ett
ideologiskt projekt, och dels politiska
praktiker som hyllar det individuella ansvaret på alla områden i samhället (Wacquant 2009:1). Renata Salecl (2016) menar att detta är den dominerande ideologin
av vår tid, i den rika delen av världen, och
att den stipulerar att ”individen styr över
sitt eget liv och är fri att forma det in i
minsta detalj” (2016:9). Detta ska åstadkommas genom en mängd val, där det är
avgörande att välja rätt, såväl kring vad vi
ska konsumera som i livsavgörande situationer (Salecl 2016:15). Med fokus på individuella valen följer en känsla av individuellt ansvar för alla aspekter av ens liv
och en rädsla för att fatta fel beslut – den
“tyranniska aspekten” av valfrihetens ideologi (2016:14).
I relation till hälsa tar sig den nyliberala
föreställningen om individuellt ansvar
och valfrihet en rad uttryck. Annemarie
Mol (2006) menar att den nyliberala synen gett ett ökat fokus på den vårdsö-

kande som kund, vilket leder till att vård
organiseras utifrån det hon kallar vallogik
som innebär att människor förväntas välja
vårdinsatser på en marknad. Vallogiken,
där patienten är ett väljande subjekt, ställer hon i kontrast till omsorgens logik där
subjektet är involverat i en rad olika aktiviteter där det är omsorgen snarare än valet som står i fokus. Omsorg innebär inte,
i Mols mening, passivitet, utan patienten
är i omsorgspraktiker i högsta grad aktiva
subjekt (Mol 2006:30). Hos Mol är begreppet logik liksom hos Glynos och Howarth konstituerade av idéer och praktiker, och signalerar att något i en viss
kontext uppfattas som normalt och självklart - eller med andra ord logiskt. Mols
logikbegrepp bygger dock delvis på en annan vetenskaplig ontologi än den poststrukturalistiska som utgör den teoretiska
bakgrunden till Glynos och Howarths
logikperspektiv. Vi har i analysen dock
använt logiker i båda versionerna som
kompatibla, i linje med hur även andra
forskare har gjort (se t.ex. Lindberg 2015).
Gemensamt för både Mol, och Glynos
och Howarth är en förståelse av att logiker möjliggör vissa sätt att agera och tänka
och utesluter andra (Silow Kallenberg
2016:44).
Carl Cederström och André Spicer
(2015) beskriver hur kravet på att vi ska
maximera vårt välbefinnande riskerar att
vändas emot oss istället för att få oss att
må bättre. De betecknar det moraliska
påbudet att vara lycklig och hälsosam som
en typ av biomoral (Cederström & Spicer
2015:13). Kombinerat med ett mer avancerat risktänkande får valfrihetstänkandet
vissa paradoxala konsekvenser i vårt samhälles förhållningssätt till hälsa, där vi
parallellt med det fria valets ideologi
också får t.ex. rökförbud på allt fler platser i samhället (Cederström & Spicer
KULTURELLA PERSPEKTIV 2018:3–4
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2015:40). Detta synliggör hur valfrihet
endast existerar för de människor som
förmår att välja rätt enligt rådande normer. För andra krävs mer tvingande åtgärder, vilket visar att valfrihet är någonting villkorat.
Detta ökade fokus på individuellt ansvar och valfrihet får också konsekvenser i
samhällsinformation och hälsokommunikation med olika inriktning. I en analys
av hur läroböcker för gymnasiet tar upp
hälsofrågor konstaterar Claes Malmberg
och Anders Urbas (2018) att stress och
ohälsa i hög grad individualiseras. Läroböckerna diskuterar endast i låg grad
strukturella faktorer till ohälsa, och lägger istället fokus på hur den goda människan ska leva. På detta sätt får eleverna
inte stöd i att förstå hur socioekonomiska
och politiska insatser påverkar hälsa i
samhället, vilket leder till en avpolitisering och avdemokratisering av dessa frågor. Denna typ av information i läroböcker blir också i förlängningen
skuldbeläggande, då hälsa kommer att
handla om god eller dålig moral (jfr Kjellström 2005:179).
I material riktat till asylsökande och
flyktingar har tonen skiftat över tid. I en
analys av läroböcker i SFI-undervisningen
visar Marie Carlsson (2002:86–94) hur
bilden av mottagaren av läromedlen på
1960-talet var inriktade på arbetstagare,
medan den på 1970- och 1980-talen mer
fokuserade på en “välfärdskonsument”.
Denna syn återfanns också i SFI-kommitténs betänkande från 1981, där man
betecknar ‘”invandrare”, ”kvinnor”, ”handikappade” och ”lågutbildade” som ”svaga
grupper”’ (Carlsson, 2002: 89). På
1990-talet ökade fokus på utbildning och
lärande, men med “invandraren” som
fortsatt passiv mottagare av information.
Positionen som “flykting” var fortfaKULTURELLA PERSPEKTIV 2018:3–4
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rande under 1990-talet konstruerad kring
klientskap och med ett nytt fokus på
trauma som sårbarhetsfaktor. Sedan dess
har språkbruket kring mottagandet av
asylsökande och flyktingar ändrats från
omhändertagande till det mer neutrala
mottagande, vilket signalerar mindre fokus
på omsorg och förmyndarskap än tidigare
(Eastmond, 2014). Själva ordet ”flykting”
– en humanrättslig kategori med erkänt
behov av stödinsatser – har också under
det senaste decenniet mer och mer ersatts
av ”nyanländ” – en arbetssökande som
nyss anlänt till Sverige (Ahnlund & Wikström 2015). Språkförändringar kring
samhällsorienteringen ger liknande signaler. Från att ha hetat samhällsinformation, kallas kurserna nu samhällsorientering, ett språk som visar att till skillnad
från vad som gällde 1990-talets förväntat
passiva mottagare förväntas nu aktivitet
och aktörskap från deltagarna (Silow Kallenberg & Sigvardsdotter u.u.).
Individen som bärare av hälsa
Att ha en god hälsa betyder att vara frisk och
att må bra. Din hälsa påverkas till exempel av
vad du äter, stress, sömn, rökning, alkohol och
droger. Din hälsa påverkas också av om du trivs
med dig själv, de människor du har omkring
dig och om du tycker ditt liv har en mening.
Samhället runt omkring dig betyder också
mycket för din hälsa, till exempel hur du bor;
vilket arbete du har och om du känner dig som
en del av samhället (s. 180).

I inledningen till kapitlet om hälsa i kursmaterialet Om Sverige presenteras ett brett
hälsobegrepp i linje med WHO:s definition.3 Individens roll för att erhålla en god
hälsa framträder redan i definitionen av
hälsa, i och med att sådant som att äta rätt
och ha en god sömn lyfts fram som cen-
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tralt för hälsan. Här görs en individualistisk social logik explicit i och med att det
individen kan göra för sin hälsa ges mer
utrymme i hälsodefinitionen. Individens
roll överordnas här dessutom samhällets
genom att sådant som individuella hälsopraktiker, tankar och upplevelser beskrivs
som viktiga för hälsan, och ges utrymme
före det som sägs om samhällets roll. Det
samhälle som omger individen framstår
snarare som ett tillägg till det centrala än
som något centralt i sig.
Direkt efter definitionen som inleder
kapitlet kommer avsnittet “folkhälsa”.
Här artikuleras statens ansvar att ge förutsättningar för en god hälsa i hela befolkningen. Hälsans bestämningsfaktorer
illustreras i en figur, och folkhälsomyndighetens arbete beskrivs kortfattat. I
samband med detta beskrivs också att
folkhälsoarbetet ändå inte helt lyckas:
Trots att svenska myndigheter arbetar för att
förbättra folkhälsan skiljer sig hälsan åt mellan
olika grupper i samhället. Människor med låg
utbildning och låg inkomst har oftare sämre
hälsa än personer med hög utbildning och högre inkomst (s. 181).

Här får något annat än det individualistiska utrymme och strukturella faktorer
tas upp, men här slutar också resonemangen om strukturella faktorer i materialet. Folkhälsoavsnittet glider sedan
över i en rad tips och råd kring hälsosam
mat och hälsosamma vanor – återigen
med fokus på hur individen själv kan påverka sin hälsa. Det är mycket fokus på
mat- och motionsvanor, och läsaren ges
t.ex. rådet att äta fullkornsprodukter, samt
mycket grönsaker och fisk. Läsaren blir
däremot avrådd från att äta mättat fett
och socker (s. 182f). Skäl till dessa råd
som anges i materialet är framförallt fysiska, som att undvika hjärt- och kärlsjuk-

domar samt övervikt, men även mer psykiskt eller emotionellt orienterade skäl
anges. Som exempel kan nämnas att träning dels anges motverka vissa typer av
cancer, men att den också beskrivs göra en
gladare (s. 184). Det kan också förstås
som preventivt folkhälsoarbete: genom att
informera de nyanlända om hälsosamma
matvanor kan nyanlända själva minska
risken för cancer, och hjärt- och kärlsjukdomar.
Denna typ av hälsoråd som ges till nyanlända i samhällsorienteringen är inte
unika för just denna grupp. Det individualiserade perspektivet på hälsa; och det
fokus som finns på sådant som att motionera och äta nyttigt återfinns även på andra håll i samhället, t.ex. i gymnasieskolans undervisning (Malmberg & Urbas
2018).
När hälsa diskuteras i materialet ligger
fokus alltså framförallt på fysisk hälsa;
psykiska och sociala aspekter får mindre
utrymme. På några få ställen nämns psykisk hälsa explicit, oftare används omskrivningar så som ”oro och stress” (s.
184), eller att vara glad eller ledsen (s.
184). I avsnittet som specifikt handlar om
psykisk ohälsa, skriver man om det så här:
Psykisk ohälsa kan drabba alla. Ibland är det
svårt att berätta om psykiska problem. Psykisk
ohälsa märks ofta i kroppen. Musklerna kanske
gör ont. Du kanske svettas, hjärtat slår för fort,
du har svårt att sova eller får ont i huvudet (s.
194f).

När psykisk ohälsa förankras i fysiska
symtom görs den påtaglig och konkret
och kan inte lika lätt avfärdas. På detta
sätt erbjuds individen också en möjlighet
att tolka och prata om sin eventuella psykiska ohälsa på ett, för denne, ofarligt
sätt.
Genom att inte i så hög utsträckning disKULTURELLA PERSPEKTIV 2018:3–4
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kutera psykisk ohälsa explicit skiljer sig
kursmaterialet för samhällsorienteringen
från övrigt studerat material, till exempel
SOU 2010:16. Exempelvis resonerar man
där om att många nyanlända har “hemska
erfarenheter i bagaget och därtill en lång
och smärtsam migrationsprocess bakom
sig” (SOU 2010:16, s. 81), vilket kan påverka deras psykiska tillstånd så att de inte
kan tillgodogöra sig de erbjudna etableringsinsatserna på ett meningsfullt sätt.
Att detta skrivs i SOU-texten men inte i
kursmaterialet kan bero på att man arbetar utifrån antagandet att psykisk ohälsa
är ett tabubelagt område bland många nyanlända. Detta kan vara anledningen till
att kursmaterialet, som riktar sig till nyanlända specifikt, inte explicit behandlar
psykisk ohälsa i så hög utsträckning. Kanske säger detta också något om perspektivet på de nyanlända som framträder i
kursmaterialet. Om traumatiska erfarenheter är vad som betonas som kännetecknande för specifika grupper av subjekt
signalerar det mer att de behöver tas om
hand, än att dessa subjekt kan ta ansvar
för sig själva som autonoma individer.
Eget hälsoansvar = egenmakt?
Kunskaper om egenvård – dvs. hur man sköter
sin hälsa – är värdefulla, men knappast en form
av samhällsorientering, till skillnad från grundläggande kunskaper om hur vårdsektorn är
uppbyggd, styrd och vilken sjukvård man som
medborgare har rätt till. Det kan t.ex. handla
om när det är dags att söka hjälp på vårdcentral
och vilken kompetens sjuksköterskor har (SOU
2010:16, s. 78).

Vilket är samhällsorienteringens ansvar
när det kommer till området hälsa? Citatet ovan är ett av få ställen i den statliga
utredningen där hälsa – och förslag på
KULTURELLA PERSPEKTIV 2018:3–4
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vilka teman inom hälsa som bör ingå i
samhällsorienteringen – diskuteras. Utredarna menar att hälsoråd på individnivå –
såsom t ex egenvård – knappast kan anses
vara en del av de kunskaper om samhället
som samhällsorienteringen bör fokusera.
Det blir dock tydligt vid analys av
kursmaterialet att ett relativt stort fokus
ligger på individens ansvar för sin egen
hälsa, vilket vi även diskuterade i föregående avsnitt. Rubriken för området om
hälsa i kursmaterialet Om Sverige talar i
sig sitt tydliga språk: “Att vårda sin hälsa i
Sverige”. Den riktar sig till någon som
själv ska vårda sin hälsa, och ansvaret förläggs framförallt hos individen (jfr Malmberg & Urbas 2018). I direkt anslutning
till kapitelrubriken finns också en bild
som illustrerar detta individfokus genom
ett fotografi av en man som joggar i ett
naturlandskap med ett leende på läpparna
(s. 179). Materialet innehåller många formuleringar där individen instrueras i hur
hen kan påverka sin hälsa i en positiv riktning:
Vad du äter och dricker betyder mycket för din
hälsa och hur du mår. Att äta bra och att röra på
sig kan minska risken för många sjukdomar, till
exempel hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes,
cancer och psykiska besvär (s. 181).

Individen ska, i enlighet med vallogiken
(jfr Mol 2006), vägledas för att välja den
mest hälsosamma vägen. Citatet ovan kan
förstås som ett exempel på detta. Individen ska påverkas i sina val genom att ges
information om vad hen bör göra, samt
om vad som kan hända om hen gör fel
hälsoval. Det finns en tydlig logik här,
där det ena följer på det andra i en föreställt given ordning. I citatet utgör “hjärtoch kärlsjukdomar, diabetes, cancer och
psykiska besvär” explicita argument och
hot för att motivera individen att ta hand
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om sin hälsa. Detta bygger dock på den
underförstådda fantasin om att vi kan
undvika sjukdom, och “välja hälsa”. De
fantasmatiska aspekterna av denna logik
döljer det faktum att vår hälsa i hög utsträckning påverkas av både strukturella
faktorer såväl som ren slump.
Det förekommer också resonemang om
hälsa i bokens övriga kapitel. Ett exempel
är kapitlet som handlar om åldrande i en
svensk kontext. Precis som innan är det
ett brett hälsobegrepp som används där
kroppsliga, psykiska och sociala aspekter
kopplas till människors utsikter att leva
länge.
Hur gammal du blir beror på flera saker: Det
biologiska arv du har med dig från dina föräldrar och släktingar påverkar hur länge du lever.
Hur du lever och i vilken miljö påverkar också.
Att bli äldre innebär många förändringar både
kroppsligt, psykiskt och socialt. Man kan inte
göra någonting åt sitt arv, men man kan själv,
genom sitt sätt att leva, påverka hur man åldras
(s. 202).

Människors livslängd och mående placeras i citatet in i ett spänningsfält mellan
arv och miljö. Arvets och miljöns betydelse för människors hälsa och utveckling
har diskuterats kontinuerligt inom västerländsk medicinsk och psykologisk diskurs
under flera århundraden (jfr Silow Kallenberg 2016:82).
Tonvikten på vilken av dessa förklaringsmodeller som tillmäts störst betydelse har varierat historiskt. Det ärftliga
är ingenting som människor antas kunna
påverka medan miljön däremot är det.
Därför handlar dessa diskussioner även
om vilket perspektiv man har på individens ansvar för sin hälsa (se t.ex. Kjellström 2005:5ff).
Det är också vad individen själv kan
påverka och själv göra för att leva hälso-

samt som vidare diskuteras genom att materialet refererar till fyra områden som
Folkhälsomyndigheten menar har betydelse för ett hälsosamt åldrande: fysisk
aktivitet, goda matvanor, social gemenskap, samt att ha en meningsfull sysselsättning och känna sig behövd (s. 202).
Med tanke på att individen själv uppmanas påverka sitt åldrande i en positiv riktning genom medvetna hälsoval kan detta
tolkas som att individen även uppmuntras
att förvalta sin biologi genom att styra sitt
sociala sammanhang. Mycket av hälsan
görs till individens ansvar, och subjektet
förväntas vara en aktiv aktör som t.ex. ska
motionera och äta rätt. Detta oberoende
av hur individens biologiska förutsättningar ser ut.
Antagandet om att miljön är en faktor
som individen själv kan påverka, bygger
på att individen kan göra fria val. Materialet saknar resonemang om de förutsättningar som de flesta nyanlända lever under, där möjligheterna att faktiskt påverka
t.ex. sitt boende, sina dagliga aktiviteter,
sin ekonomi, och att ha sina anhöriga nära
sig är mycket små.
Vi har tidigare beskrivit hur språkbruket kring integrationspolitiken har skiftat
på flera punkter. Politiken har gått från
omhändertagande till etablering, målgruppen som tidigare kallades flyktingar
kallas nu i stor utsträckning nyanlända.
Att tala om samhällsorientering istället för
samhällsinformation kan också läsas som
en artikulering av samma politiska perspektivskifte.
Utifrån Glynos och Howarths logikperspektiv kan denna ändring i språkbruket förstås som en del av den politiska logik och process uttryck som legat till
grund för den individualistiska sociala logiken som nu är dominerande. Genom att
idén om fria val har kommit att normaliKULTURELLA PERSPEKTIV 2018:3–4
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seras och tas för given över tid har den
etablerats som en central del av den rådande ordningen. I de vårdsammanhang
som Mol har analyserat motiveras vallogiken med att människor ska ha mer självbestämmande och göras mer aktiva i sina
liv (Mol 2006:28ff). Mol menar dock att
ett fokus på omsorg istället för val inte
skulle medföra en passivisering av människor, utan att ett sådant fokus istället
medför att människors behov sätts i centrum.
Att fokusera på individens ansvar kan å
ena sidan förstås som ett bemyndigande
och ett positivt fokus på egenmakt, å andra sidan finns också en tendens i detta
skifte mot att göra enskilda ansvariga för
strukturella faktorer bortom individens
kontroll. Mol menar till exempel att valfrihet är ett gott ideal, men att man också
måste se till de sammanhang i vilka val
görs (Mol 2006:29). Vilka val är det som
är möjliga att göra utifrån just den kontext
i vilken individen befinner sig? Vad villkorar de val individen är i stånd att göra?
Vilka subjekt är det som föreställs vara i
stånd att göra dessa individuella val? I nyanländas situation, som i många fall helt
villkoras av uppehållstillstånd och det
mottagande samhällets goda vilja, är de
fria valen i själva verket mycket begränsade.
Diskussion
Som vi har visat ligger fokus i kursmaterialet mycket på egenansvar och personligt engagemang i att vårda sig själv och ta
hand om sinne och kropp för en god
hälsa. När det gäller de idéer som genomsyrar materialet menar vi därför att det
finns anledning att tala om kursmaterialet
som präglat av en individualistisk logik
KULTURELLA PERSPEKTIV 2018:3–4
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och nyliberalism som ideologi där individen görs ansvarig för sin hälsa och mående (jfr Wacquant 2009). Individens ansvar uttrycks inte explicit, men den nästan
totala frånvaron av strukturella faktorer
osynliggör andra aktörer, processer och
mekanismer i relation till hälsa.
Vi vill vara tydliga med att informationen om hälsofrämjande beteenden och
vanor i sig är korrekt – många mår bra av
den typ av råd som ges i materialet. Det
som är problematiskt är att tonvikten i information om hälsa, i samhällsorienteringens kursmaterial, ligger på vad individen kan och bör göra för att vara hälsosam.
Den nyliberala ideologin med sina föreställningar och löften om det goda liv som
individuellt ansvar och valfrihet ska ge oss
har fantasmatiska aspekter (jfr Stavrakakis 1999:48f; West 2011:420; Glynos &
Howarth 2007:146). I detta sammanhang
utlovas en positiv framtid till de individer
som väljer att följa de stipulerade hälsoråden och därmed ta den specifika form av
individuellt ansvar som förväntas. Den
som inte tar ansvar, eller drabbas av ohälsa
trots goda hälsopraktiker har bara sig själv
att skylla - när individer förväntas agera
på ett visst sätt för att lyckas är det följaktligen också bara individer som kan
misslyckas.
Fantasmatiska aspekter av nyliberalism
döljer strukturella faktorer som t.ex. diskriminering i arbetslivet, restriktiv migrationspolicy, och bostadssegregation, såväl
som slumpfaktorer.
Slavoj Žižek (1997) menar att vad som
förväntas av varje subjekt idag är den paradoxala uppgiften att frivilligt underkasta sig det som krävs av honom eller
henne (1997:36). Denna underkastelse ska
ske genom det som framställs som individuella val men som i allra högsta grad är
villkorade val (Žižek 1997:36). Det går att
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välja fel, och då tar mer tvingande maktformer vid (jfr Bartholdsson 2008). Att
fokus inom ett sammanhang präglat av
nyliberalism ligger på att människor själva
ska ta ansvar och välja innebär med andra
ord inte att dessa val kan göras fritt. Det
innebär snarare att så länge rätt val görs så
är makten osynlig och ”vänlig” (jfr Bartholdsson 2008). God hälsa antas vara ett
universellt gott och således något som alla
bör välja, av plikt till såväl sig själva som
till samhället och skattebetalarna (jfr Cederström & Spicer 2015). Genom att i
materialet hänvisa till internationella definitioner av hälsa, som t.ex. den från
WHO, stärks de allmängiltiga anspråken.
I SOU 2010:16 som ligger till grund
för samhällsorienteringen i dess nuvarande form konstaterades, som vi tidigare
har visat, att individuell hälsorådgivning
om egenvård knappast kunde sägas vara
samhällsorientering. Därför har vi under
arbetet med den här artikeln ställt frågor
om varför så mycket av det som skrivs om
hälsa trots det handlar om just eget hälsoansvar, i form av hälsoråd riktade till individer om t.ex. kost, motion och sovvanor.
Vår tolkning är att det beror på att den
här typen av nyliberal hälsodiskurs i hög
grad präglar vad det idag betyder att vara
svensk. Råden ges inte bara till nyanlända
svenskar utan förekommer i många olika
sammanhang (se t.ex. Malmberg & Urbas
2018; Kjellström 2005). Ett övergripande
syfte med samhällsorienteringen är att
lära nyanlända om svenska normer och
värderingar. Genom artikulationen av
dessa normer både produceras och reproduceras de.
Vår tolkning är att denna form av hälsofokus idag att betrakta som en central
del av normerna för att vara svensk, och
att materialet därmed bidrar till att göra
svenskhet. Utifrån detta resonemang kan

man kanske även argumentera att materialet erbjuder mottagarna en fantasi om
svenskblivande genom hälsofrämjande
praktiker.
Noter
1

2

3

Som nyanländ räknas personer som under de senaste åren fått uppehållstillstånd på grund av
skyddsbehov, eller som anhörig till en sådan person. En person är nyanländ under tiden hen omfattas av lagen om etableringsinsatser, det vill säga
två till tre år.
Kursmaterialet Om Sverige. Samhällsorientering
på svenska, är författat av Göteborgs stad och
Västra Götalands län. Ingen specifik person anges
som författare. Materialet används över hela landet i samhällsorienteringsundervisningen. Den
första upplagan kom år 2010, och materialet har
reviderats flera gånger sedan dess. Vi har analyserat den sjunde och mest aktuella upplagan. Boken
omfattar 229 sidor (i den svenska versionen) och
finns tillgänglig online på ett flertal språk:
https://www.informationsverige.se/
globalassets/dokument/boken-om-sverige/omsverige_v7_se.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/
om-folkhalsomyndigheten/
internationellt-samarbete/who-samarbete/
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Summary
Being cared for or taking own responsibility. Neoliberal health in the introduction of newly arrived refugees
(Från omhändertagande till ansvarstagande.
Nyliberal hälsa i etableringen av nyanlända)
This article analyses documents related to the civic
orientation courses for newly arrived refugees in
Sweden, using a discourse theoretical logics approach. The aim is to explore the ideas that characterise the course material, especially in relation
to health. The analytical focus of the article is
health related discourses and how they are motivated in the course material.
The analysis identifies a social logic of individual responsibility, where the subject is expected to
actively improve their health through exercise and
a healthy diet. The fantasmatic aspects of this logic
conceal the fact that our health to ha high extent is
affected by structural factors, and produces a fantasy of individuals being able to “choose their
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health”. These logics are part of the wider neoliberal shift in Swedish political discourse. We interpret the focus on neoliberal health practices as
something constitutive of what it means to be
Swedish in today’s context. An overarching aim of
civic orientation courses is to teach newly arrived
refugees about Swedish norms and values. By articulation of these norms, Swedishness is produced
and reproduced.
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Antecknat
Montevideo och vardagslivet utan ambitioner
Av Joakim Forsemalm

År 2010 medverkade jag i en
antologi som skrevs av ett stort
antal Göteborgsforskare – om
”the state of Gothenburg”. Boken innehåller olika perspektiv
på en stad i rörelse, med teman
som stadsmarknadsföring, subkulturer, historicering – och
gentrifiering (Håkan Thörn, et
al. 2010).
Min artikel sammanfattade
min avhandlings slutsatser:
att ett av de områden som de
flesta andra forskarna i antologin snabb skulle teoretisera
som just ”gentrifierat”, Långgatorna i stadens västra centrum, faktiskt handlade om
något annat. För vad som är
beror, för en etnolog, på hur
man frågar. För förstås kan
man ”hitta” gentrifiering lite
varstans om man aktivt använder just det sökarljuset. Så
sker också i stor utsträckning:
antalet ”konstaterade fall” av
gentrifiering i forskningslitteraturen bygger hyllmetrar
(jfr Thörn & Holgersson
2014 och Lees, Slyter &
Whyly 2007), men frågan är
vad vi lär oss av det? Får man
en ”tjock beskrivning” om ett
fenomen, i det här fallet förändring i städer, genom ett så
begränsat teoretiskt perspektiv? I den här texten utgår jag

empiriskt från några samtal
från en resa till Uruguay och
dess huvudstad Montevideo
och försöker med dem fånga
relationerna mellan vardagsliv
och stadsutveckling.
Inklämt mellan två sydamerikanska giganter är Uruguay
ett land som från början inte
alls ville vara självständigt.
Men britterna, med egen
hamn i huvudstaden Montevideo (”se, ett berg!”) för export av framför allt nötkött –
fortfarande den viktigaste
exportvaran – såg till att
denna i jämförelse lilla landmassa inte blev en provins i
Brasilien eller Argentina.
General Artigas, ståtlig på
sin häst mitt på Plaza Indenpendencia är därför en oombedd hjälte, som inte alls drev
på idén om självständighet.
Florentina, vår guide under en gåtur i centrala delarna av den stora hamnstaden i utloppet av Rio de la
Plata med rader och åter rader av plataner längs de bilfyllda alléerna, blandar skrönor med allvar. Å ena sidan
om skrockfullhet hos de första presidenterna i landet (en
hund som var en ”good luck
charm”, även som död; den
uppstoppade varianten fort-

satte följa med på möten utanför presidentpalatset för
säkerhets skull och den första
presidenten som struntade i
det blev förstås skjuten med
en gång). Å andra sidan beskrev hon landets öppenhet:
Uruguay är det minst korrumperade landet i Sydamerika (Transparency international 2016) och med sitt
ståtliga glastorn till presidentpalats – det nya precis
bredvid det gamla – vill man
understryka transparens och
tillgänglighet. Säkerhetsdetaljen kring presidenter och
andra höga ämbetsmän är
också mer eller mindre ickeexisterande. När den förra
presidenten José Mujica, den
fyrtionde i ordningen, var vid
makten skämdes många uruguayaner. Han tog knappt ut
någon lön och bodde inte
i presidentresidenset, utan i
stället på sin lilla gård utanför staden – som han körde
till själv efter arbetsdagen i
sin risiga bil. När vi en kväll
under resan träffar en före
detta utrikesminister under
en grillfest, berättar han extensivt om skillnaden mellan
amerikanska utrikesministerns pansarglasklädda limousiner och hans egna Fiat
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General Artigas, den motvilliga frihetskämpen (v);
på stadsvandring i Gamla stan (h). Foto: Joakim Forsemalm.

Uno. Som även han körde
helt själv från parkeringsplatsen utanför Carrasco, den
fabulösa flygplatsbyggnaden
med form av ett bältdjur, ritad av den inhemska storarkitekten Rafael Viñoly.
Uruguay ligger visserligen
avsides i världen, sett ur en
euro-amerikansk världsbild,
men liksom Buenos Aires
känns Montevideo som vilken europeisk storstad som
helst. Kanske med skillnaden
att det inte finns ett riktigt
bra, rent och effektivt kollektivtrafiksystem (på Montevideos gator rullar bullriga och
dieseldrivna bussar, helt utan
tillgänglighet till funktionshindrade eller föräldrar med
barnvagn) och så ”saknas” de
flesta globala mat- och klädkedjorna. Något McDonalds,
någon Burger King kan man
hitta, men hit har den småskaliga-butik-döden inte riktigt kommit. Inte än, eller så
kommer den helt enkelt inte
till Montevideo. Ekonomiska
system och hur de beter sig,
är ingen naturlag och globaliseringen ser förstås olika ut

världen över. Att staden är
välbekant till sin struktur för
en svensk på resa har förstås
att göra med att de allra flesta
i landet har europeiskt påbrå,
med släktband tillbaka till
Italien, Spanien och Schweiz
och med en liknande historia
som den svenska i en stor del
av befolkning flydde missväxtår i Europa och sökte sig
till Uruguays bördiga landskap.
Arvet från historiska planeringsideal syns tydligt:
Montevideo är en dröm för
Space Syntax-älskande planerare och arkitekter av vår
tid med en rutnätsstad så vidsträckt att du inte kan gå ut
ur den, du behöver ta bilen.
Och allt är slutna kvarter,
med hög grad av aktiva
bottenvåningar (butiker eller
andra verksamheter) (jfr
Ståhle 2016).
I den numera avlidne amerikanska TV-kocken Antony
Bourdains avsnitt om Uruguay i serien Parts Unknown
(2018) görs, vid sidan beskrivningar av hur den uruguayanska matkulturen vuxit

fram och fungerar, en poäng
av att Uruguay är ett land där
ansträngningar förstås finns,
men att de inte riktigt syns
eller bör synas. Den nationella grundtonen är lite småkritisk, mer av historiska än
samtida skäl.
Kanske skall man förstå
både presidentpalatsets glasfasad och den före detta ut
rikesministerns avsaknad av
livvakter som ett uttryck för
den slags jantelag som därför
präglar landet, där ingen är
över någon annan. I Uruguay
är tävlingsinstinkten låg, så
länge det inte handlar om
fotboll, ämlikhet är hela tiden en strävan, men förstås
finns det även här stora skillnader i livsvillkor. Sverige
och Uruguay är på det sättet
lite lika och kopplingarna
länderna emellan är speciella,
sedan den svenske ambassadören i Chile Harald Edelstam under början av 1970talet och för vilken gång i
ordningen körde eget race
som diplomat i världen. Något som i det här fallet betydde att han flög ut oppositionella uruguayaner (och
förstås chilenare) ut ur ett
Santiago som de hoppats
skulle kunna skydda dem
från militären som tagit
makten i Uruguay, med det
svenska regeringsplanet. Sverige stod för en humanism
som många längtade efter
under den envåldshärskande
eran i flera sydamerikanska
länder.
Men även om det finns en
idé om att inte åthäva sig, är
det inte någon mañana,
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mañana i Uruguay, snarare
strävsamt, arbetsamt. Det är
ändå det mest progressiva
landet i Sydamerika, med fria
aborter, gratis utbildning
hela vägen upp genom universiteten, det är tillåtet med
samkönade äktenskap och,
vilket kanske blivit borde
vara den allra största snackisen om landet: omställning
av energipolitiken är radikal.
På bara åtta år har landet gått
från en stor del import av
”smutsig” energi från bland
annat Brasilien till lika stor
del export av el från enorma
vindkraftsparker i landet.
När jag var i Montevideo för
åtta år sedan kunde jag se det
med egna ögon. I hamnen låg
det hundratals metrar av importerade
vindkraftsdelar
och väntade på att komma i
elproduktion. Att under inte
ens ett decennium lyckats
med det vi i Sverige satt som
mål 20 eller så år framåt i tiden – i Uruguay är idag 95
procent av elen grön (Watts
2015) – är förstås inget annat
än sensationellt.
Bara Danmark har högre
andel vindkraft idag (Institute
for Energy Economics and
Financial Analysis, 2018).
När uruguayanska representanter presenterade denna
omställning under kli
matmötet COP21 i Paris,
häpnade många. Hur kunde
omvärlden ha missat denna
revolution i skymundan? Vad
kunde man lära sig av vilka
mekanismer som skapat förutsättningen? Hur går detta
ihop med den anspråkslösa
attityden till livet i allmänhet?
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Inom samma kvarter: till vänster ett byggnadsskelett som lämnats för över
10 år sedan; till höger: nytt hopp, nya möjligheter. Foto: Joakim Forsemalm.

Det är lätt att tänka på
Sven B. Eks, Magnus Bergqvists och Kerstin Lökkens
Stadens Janusansikte: Göteborgare tycker om Göteborg (2002)
när man är i Montevideo. På
samma sätt som Göteborgare
har nån slags hatkärlek till
sin stad, uttryckt förstås
bland annat genom det ständiga pikandet av den egna
arkitekturen genom de göteborgshumoristiska smeknamnen (”Koppamärra”, ”Läppstiftet” och ”Gamla Ullevi”
som är den nyaste arenan,
fast det var ju inte menat som
ett skämt, men . . . ni förstår),
lika dubbelsidig framstår
Montevideo. I de mest centrala delarna av staden hittar
man byggen som avstannat –
och som ockuperas av bostadslösa – i samma kvarter
som nya förhoppningsfulla
projekt. Här pågår ingen
fullständig socioekonomisk
omstrukturering, det sker i
små steg och skapar en stad
med stor dynamik.

Här kan man gå på ruinromantisk- och nybyggnadsvandring samtidigt: det finns
lika mycket övergivna byggnader (jfr Jörnmark 2009)
som det finns nya och moderna utvecklingsprojekt att
studera. Med jämlikhet så
viktig del av den kulturella
självbilden – varför skulle det
bli radikalt annorlunda i
framtiden?
I Kuturella Perspektivs temanummer ”Hemma – samhörighet och tillhörighet” (nr
1/2006), skriver Charlotta
Widmark en av få artiklar
om vardagsliv i sydameri
kanska städer. I fokus är mi
gration från landsbygd till
stad och en urbanisering som
präglat även Bolivia, och La
Paz, i det fallet. Widmark
diskuterar begreppet ”hemmastadd” och hur svårt det
var för den från rurala Oma
suyosprovinsen till storstaden
inflyttade befolkningen var
att skapa sig en trygg plats.
I omflyttningen, menade
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Karta i Uruguay, a Country Study.
Edited by Rex. A. Hudson and Sandra W. Meditz, Washington, 1992.

Wid
mark, skapas en tvetydighet, en ambivalens: det är
svårt att veta om det är ett
permanent eller tillfälligt
tillstånd man befinner sig i.
När jag pratade med Carolina, en svenska med två barn
som bor i stadsdelen Portones, som vuxit upp i Sverige
med en svensk mamma och
en uruguayansk pappa och
som bosatt sig i Montevideo

efter att ha bildat familj med
en man från staden, pratar
hon inte så mycket om en
ambivalens. Snarare har hon
grundats i det uruguayanska
vardagslivet, som har något
som saknas i Sverige:
Det skönaste med att bo i
Uruguay är att man inte behöver producera ett liv. Man
kan mycket mer vara sig själv,
liksom. Här finns inga out-

talade krav på att man skall
ha det på ett visst sätt hemma,
inredningstrender finns liksom inte på det sättet i Uruguay. Det tycker jag är skönt.
När vi bodde några år i Sverige märkte jag hur svårt jag
hade för den där hetsen.

Samtidigt saknas en del förutsättningar i Uruguay vad
gäller vardagslivet. Carolina
berättade att det dels är sämre
KULTURELLA PERSPEKTIV 2018:3–4

61

Antecknat
ekonomiska förutsättningar
att leva i Uruguay än i Sverige. Även välutbildade kan
behöva flera jobb för att försörja sig. Kanske handlar det
om att många är högskoleutbildade: alla som vill får läsa
på universiteten, liksom i
Sverige är det kostnadsfritt,
men förutsättningarna är att
man klarar alla kurser, annars får man sluta. Systemet
är därför på ett sätt självreglerande, men inte ens välutbildade personer som t.ex.
psykologer klarar sig på en
lön. Även om Carolina klarar
sig på sitt arbete som säljare
så är det tajta ramar för
familjelivet eftersom det inte
finns en utbyggd generell
föräldraförsäkring i Uruguay.
Där är ledigheten för en nybliven mamma tre månader,
för pappor finns det ingen
föräldraledighet att prata om.
På gott och ont är man därför
mer beroende av varandra i
staden, av grannar och av
släktingar.
Anthony Bourdain (2018)
säger, i början av sitt avsnitt
om Uruguay, att han älskar
landet, eftersom det har en
lågintensitet som smittar av
sig. Det känns aldrig hetsigt i
Montevideo, inte ens på 18
de Julio, Montevideos långa
paradgata, kantade av butiker
och restauranger. Det är förstås lätt att glida in i det där
lågintensiva tillståndet när
man är på resa. Även om det
inte verkar så, krävs den hårt
jobb för att klara sig i Uruguay. Det finns inte mycket
utrymme för det där som
skulle kunna uttrycka status,
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varken i tid eller pengar, inte
ens för den stora medelklassens.
Och om det nu är på det
sättet, finns det då något utrymme för de mer genomgripande socio-ekonomiska omställningarna som kategoriseras som ”gentrifiering” –
Södermalm i Stockholm, delar av Linnéstaden i Göteborg, Brick Lane i London?
Om det varken finns något
bredare intresse, tid eller monetära resurser för statusjakt,
vad skall trigga ekonomisk
spekulation på det sätt vi är
vana vid i Sverige? Montevideo är en stad där saker definitivt förändras och det
skulle vara enkelt att peka på
ställen som restaurangen Jacinto, den hippa matmarknaden Mercado Ferrando eller
den kombinerade bokaffären
och restaurangen Escaramuza och börja bygga ett
case som vi benämner med
väl kända analytiska begrepp.
Men det vore slarvigt, det
vore att inte lyssna på eller
vilja förstå en större helhet,
en bredare kulturell berättelse.
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Summary:
Montevideo: everyday-life with
low ambitions?
This short article depart from a
visit to Uruguay's capital Montevideo, a low ambition city in a
high ambition country. Uruguay, being the most progressive
country in South America with
a quick turn-over in energy policy to almost all fossil-free, has
been first on the continent in
legalizing same-sex marriage and
abortions. Montevideo, hosting
more than half of the country's
population, is a port city with a
long history. Bursting with colonial architecture and miles and
miles of grid structures along
plane tree avenues, the city is,
despite its population density, an
opposite to its capital neighbor
on the other side of the Rio de la
Plata. Every day-life in Montevideo is low key, striving and industrious: although the middle
class are vast, the economic
margins are limited. But that's
doesn't seem to be the reason for

people steering clear from the
over-consumption of the European equivalents. Instead, it is
the absence of the idea that you,
trough consuming, should create
an identity, "produce a life
story", as one of the article informants puts it.
Kyewords: everyday-life,
ambitions, colonial architecture,
Montevideo, progressive country

Joakim Forsemalm is Associate
Professor i Ethnology and active at
Radar arkitektur & planering in
Gothenburg, Sweden.
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Anmälningar och notiser
Aktuell forskning om högutbildade migranter i Sverige

Maja Povrzanović Frykman
& Magnus Öhlander (red.),
Högutbildade migranter i Sverige. Lund: Arkiv förlag (i
samarbete med Malmö Institute of Migration, Diversity
and Welfare, MIM, vid
Malmö universitet), 2018.
I en allt mer global värld har
högutbildade, det vill säga
personer med specifika kunskaper inom en rad områden,
som t.ex. medicin, teknologi,
humaniora, blivit allt mer efterfrågade på en arbetsmarknad som inte har några självklara gränser längre. Och i
dagens
kunskapsintensiva
ekonomier konkurrerar länder om att locka till sig högutbildad arbetskraft.
Högutbildades migration

och rumsliga mobilitet har
blivit ett stort internationellt
forskningsfält under senare
år. I huvudsak har forskningsresultaten publicerats på
engelska. Några svenska ansatser har dock synts till tidigare; t.ex. i Kulturella Perspektiv nr 3-4/2016 som
innehåller ett temablock om
högutbildades migration och
som redigerades av etnologerna Magnus Öhlander,
Katarzyna Wolanik Boström
och Helena Pettersson.
Föreliggande antologi, är
den första boken i sitt slag på
svenska om högutbildade
migranter i Sverige. Boken
riktar sig i första hand till en
bredare läsekrets, och på ett
lättillgängligt sätt presenteras aktuell forskning för studenter, journalister, tjänstemän, politiker m.fl. Perspektiven och utgångspunkterna
för antologin är flera, och redaktörerna Maja Povrzanović
Frykman och Magnus Öhlander försöker sympatiskt nog
inte lyfta fram någon särskild
analytisk modell som den
enda giltiga och användbara.
Tvärt om vill de ge läsaren en
bred bild av forskningen på
området, och visa på att det
här finns en mångfald av teorier och metoder.
Det är också en tvärveten-

skaplig skara forskare som
utifrån olika erfarenheter,
skilda roller och positioner
här tar till orda.
Medverkande författare är:
Linn Axelsson, Alireza Behtoui, Li-Bennich Björkman,
Nataliya Berbyuk Lindström,
Pieter Bevelander, Henrik
Emilsson, Nahikari Irastorza, Hege Høyer Leivestad,
Branka Likic-Brboric, Katarina Mozetić, Paula Mulinari,
Erik Olsson, Helena Pettersson, Maja Povrzanović Frykman, Lisa Salmonsson, Anna
Taban-Franz, Katarzyna Wolanik Boström och Magnus
Öhlander.
Ett av syftena med boken
är att fästa uppmärksamhet
på några av de vardagliga erfarenheter som högutbildade
möter i det nya landet, i den
nya miljön. Även om de högutbildade migranterna ofta
framställs som privilegierade
när det gäller utbildning och
sysselsättning är deras situation inte alldeles oproblematisk. Det är mycket som spelar in för att en etablering i
landet skall bli optimal; ofta
är det flera samverkande faktorer som spelar in, t.ex. yrkesmässiga, privata, sociala
och strukturella aspekter.
Även arbetspolitiken är avgörande för hur utfallet skall bli
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för den högutbildade. Migrationsforskaren Henrik Emilsson diskuterar i sin artikel
”Politik för arbetskraftsinvandring” kring erfarenheter
av den ”svenska modellen”.
Emilsson visar att medan den
dominerande trenden bland
världens länder är att skapa
både politik och ett regelverk
som syftar till att dra till sig
högutbildad arbetskraft, så
tycks Sverige gå en egen väg
genom att inte speciellt
gynna denna kategori. Lagstiftningen i Sverige tycks ha
försämrat villkoren för en
högkvalificerad arbetskraft
jämfört med tidigare.
Antalet högutbildade arbetsmigranter i Sverige har
dock ökat, men få av dem
stannar kvar framhåller Emilsson, och många nekas förlängning av arbetstillstånd.
Katarzyna Wolanik Boström och Magnus Öhlander
som skrivit flera artiklar tidigare om polskfödda läkare,
sammanfattar i artikeln ”Yrkesvardag mellan friktion
och integration. Polskfödda
läkare i Sverige” sina resultat.
De har intervjuat läkare för
att försöka få reda på hur det
gick till när de etablerade sig
som professionella i en ny
kontext. För flera har det gått
relativt friktionsfritt medan
andra har fått arbeta hårt för
att återetablera sig i ett nytt
land som Sverige. De upplever att de fått kämpa och att
bevisa sin kompetens på nytt
för att erkännas fullt ut. Det
gick trots allt relativt bra att

Anmälningar och notiser
med tiden visa sitt värde som
läkare. Andra aspekter behövde dock mer tid för att
erövras: det gällde t.ex. sådant som att obehindrat behärska språket, och att orientera sig i olika hierarkier och i
genusordningar. De fick också försöka lära sig att hantera att höra stereotyper om
östeuropéer.
För några kategorier högutbildade forskare är internationell mobilitet ett viktigt
inslag i karriären och en förutsättning för framtida forskningssamarbeten.
Helena
Pettersson pekar i sin artikel
”Släktskap genom mobilitet
och vetenskaplig praktik” på
hur dessa rumsligt mobila
forskare skapar ”fiktiva släktskap” med varandra, dvs. de
söker makt- och lojalitetsband som inte bygger på
blodband. Det är kompetens
och möjligheter till samarbeten som står i fokus. Dessa
fiktiva släktskap gör det möjligt att skapa forskarteam och
bygga labbgrupper genom en
mobil rörlighet.
I artikeln ”Karriär på spel.
Socialt kapital och karriärer
för disputerade migranter i
den svenska högskolan” skriver Erik Olsson, Alireza Behtoui och Hege Høyer Leivestad
om utrikes födda akademiker
och om deras möjligheter att
avancera vidare inom högskolan efter doktorsexamen.
Artikeln visar på att intervjuer, registerdata och analys
pekar på att personer födda i
Asien, Sydamerika, Afrika

och Östeuropa har sämre
chanser att få fortsatt anställning vid universitet och högskolor i Sverige än personer
som är födda i Norden.
Författarna menar att
detta kan ses som ren diskriminering. Men det är många
andra omständigheter som
även spelar roll. Det handlar
om att hantera det sociala
samspelet, att förstå och
kunna navigera i förhållande
till arbetsplatsens koder, och
att kunna förstå olika situationer och sociala budskap.
Sådant som ”socialt kapital,
sociala allianser och rätt slags
strategiskt tänkande blir avgörande för möjligheterna till
avancemang inom högskolan”, framhålls i inledningen.
Just dessa aspekter är inte
bara viktiga för högutbildade
migranter att fundera över,
det gäller nog i lika hög grad
även de ”inrikes födda” forskarna vid de svenska högskolorna. Det är nog inte svårt
för många att känna igen sig i
detta spel!
Sammanfattningsvis så visar denna intressanta och
perspektivrika antologi på en
komplex och mångbottnad
bild av högutbildade migranter i Sverige. Det är ett intresseväckande forskningsfält
som nog ännu bara är i sin
linda.
Roger Jacobsson, docent
Kulturella Perspektivs
chefredaktör
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