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  ABSTRACT 

This study is focused on  some individuals’ experience of the concept of culture in their 

everyday life.  Some questions about culture were asked to  some persons living in a small 

village in the isle of Gotland and some persons in the capital of Sweden, Stockholm in the 

autumn in 2007 in a field study. 

The study showed that people tend to shape their own life-world in  the continuous activity 

in their near surroundings, in the garden and in reading literature and listening to music. 

There were some differences in the life-world depending on were they lived, in the country 

or in town. Urban life has more offers as to opera and theatres but negatively more violence 

and stress. 

A study of literature on the ethnological concept of culture is included. The answers of the 

individuals also led to different topics such as nostalgia, mind, fear, feelings, body and soul 

which were enlightened by scientists from the respective fields. 
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HUR STÅR DET TILL IDAG?  

                             eller  kan man ta tempen  på kultur? 

 

INLEDNING 

Om jag tittar noga efter på bilden framför mig ser jag den tunna blå boken ”Vi vantrivs i kulturen” av 

(Sigmund Freud, 1930). Bilden fanns i GT en gotlandstidning förra hösten. Boken ligger på mitt 

köksbord där jag figurerar i tidningen som exempel på en typisk-atypisk distansstudent i Etnologi. 

Boken köpte jag för länge sedan och Freud skrev den på 30-talet. Originalets titel är ”Das unbehagen 

in der Kultur”.  Trots att Freud mer eller mindre varit satt i karantän både under min utbildning och i 

praktiken som psykolog kom jag att tänka på den nu i samband med C-uppsatsen i Etnologi. 

Psykoanalysen är fortfarande aktuell och har studerat konst, litteratur och musik som ju är kulturliga 

uttryck för människans kreativitet. Min tanke är att utan människa finns ingen kultur. 

 

Freud menade att kultur vilar på relationer mellan ett stort antal människor i olika 

sammanhang inte helt olika det etnologiska resonemanget. Många psykoanalytiker har 

alltsedan Freud intresserat sig för aggression och krig och sökt förstå människans 

destruktivitet. Anpassningen till kultursamhället kräver också att människan sublimerar 

kärleksdriften, längtan efter lyckan menar Freud. Problemet är att samhället inte gör oss 

lyckliga säger han. Freud menar att den primitiva människan var lyckligare. Den civiliserade 

människan har offrat snabblyckan för att vinna trygghet och kanske också en större lycka på 

lång sikt. Lyckan skulle då vara episodisk, en plötslig tillfredsställelse av kraftigt uppdämda 

behov. Frågan om det goda samhället blir en fråga om rätt balans mellan det disciplinerande 

överjaget och de trängande impulserna. 

Debattartiklar i nutidens morgontidningar tar upp dessa frågor med referens till Freud som 

därför kan betraktas som aktuell i detta att vantrivseln i dagens samhälle har att göra med 

svårigheter för oss att sublimera sexualitet och aggressivitet samt maktbegär. Så här skriver 
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 Freud: 

På samma sätt som en planet inte bara roterar kring sin egen axel utan också kretsar omkring sin centralkropp, 

så tar också den enskilda människan del i mänsklighetens utvecklingsgång, samtidigt som hon går sin egen 

livsväg. Men för vårt stackars öga förefaller krafternas spel på himlen ha stelnat till evigt samma ordning, 

medan vi i det organiska skeendet ännu kan se, hur krafterna kämpa med varandra inom varje individ, så måste 

den individuella och den kulturella utvecklingens båda processer mötas som fiender och ömsesidigt göra 

varandra marken stridig. Men denna kamp mellan individer och samhälle är inte en avläggare av den troligen 

oförsonliga motsättningen mellan urdrifterna, eros och döden, utan den betyder en tvist i libidohushållningen, 

som kan jämföras med striden om libidons uppdelning mellan jaget och objektet; och den  ger möjlighet till en 

slutlig kompromiss inom individen, liksom också, som vi hoppas, i kulturens framtid, om den också nu är aldrig 

så besvärande för den enskilde individens liv.” 

I psykoanalysen skapar människan en berättelse om minnet av sig själv. 

Freuds bok skrevs för ca 70 år sedan. Idag kan vi läsa i en morgontidning och se på bilder hur 

barfota munkar i tunna klädskynken blir beskjutna. Hur ungdomar sparkar ihjäl en 

klasskamrat på en gata i Stockholm.  En bild av aggression dagens kultur? 

Med kultur menar Freud hur barnet danas in i samhället under uppväxten och är sedan med 

i att skapa detta samhälle. Han såg dynamiken i människans inre och mellan människor i det 

yttre. När nu Freuds lilla blå bok oförklarligt dyker upp igen får den bli inspiration till 

uppsatsen. 

Utgångspunkten för uppsatsen är en artikel av Lena och Tomas Gerholm;  Om inte kultur 

fanns, så skulle man behöva uppfinna den, 1987.  De drar slutsatsen att kulturen både finns 

och uppfinns. Dessutom grundar jag mig på en föreläsning som Ulf Palmenfelt höll i 

Almedalsbiblioteket den 26 november 2006 ; Vem är inte mångkulturell?  

Betydelsen hos begreppet kultur har ändrats under århundradenas lopp. Jag citerar 

Palmenfelt:  ”En kultur är inte enhetlig, logisk, sammanhängande, utan komplex och 

motsägelsefull. Kultur är också ett användbart analytiskt redskap för kulturforskare. 

En kultur är inte allt genomsyrande, utan människor har den i olika grad. 

En kultur är inte konstant utan ständigt föränderlig och förhandlingsbar.                  

   5  



  

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

Syftet med den här uppsatsen är att försöka ge en bild av hur några nutidsmänniskor 

uppfattar begreppet kultur och hur de trivs i denna kultur. 

Kan man också tala om en personlig kultur? 

Vidare har frågan varit om något oroar eller skrämmer dem i denna kultur  och om så är 

fallet vad i så fall skulle ge tröst och lugn. 

 Centrala teman i informanternas svar belyses av forskare som arbetat med just den frågan i 

ett avslutande teoriavsnitt. 

      

TEORI 

Just i detta nu speglar sig adventsljusen i en liten kattfigur av glas från glasverket i 

Hadeland… Speglingen bildar lustigt nog ett optiskt halsband kring kattens hals, väcker 

saknad och längtan. Decembermorgonen ljusnar. Jag är medveten om det här fenomenet, 

ritualen med ljusen i advent och delar nu denna erfarenhet med dig. Detta är min 

individuella verklighet och kultur. Att adventsljus lyser i vart och vartannat fönster i husen 

häromkring är människors explicita kultur, en folkmodell av advent, delad kultur. En forskare 

skulle kunna beskriva detta i något utvalt sammanhang och skapa en forskarmodell av vanor 

i advent. 

Ovanstående vinjett beskriver min definition av kulturbegreppet som är allt omkring mig löst 

och fast samt mina inre bilder, tankar och känslor i förändring och skiftande konstellationer. 

I tillägg olika kulturella uttryck och värderingar påverkad av den etnologi jag tillägnat mig. 

Kulturbegreppet  

Folkloristen Blanka Henriksson i Metodkompassen uttrycker det så här: 
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Kultur är något processuellt, den skapas ständigt och är föränderlig. Kultur finns i människors 

huvuden som vi kommunicerar till varandra med de symboler och språk vi använder. Vår 

personlighet, erfarenheter och vanor medverkar samt sammanhanget allt detta genom våra 

personliga filter avgör kulturinnehåll och kulturmöten. Mot denna  bakgrund blir mitt syfte 

med uppsatsen att beskriva hur mina informanter beskriver sin kultur.  Med kultur menar jag 

här  Arnstbergs antagande att människors vardagskultur skulle kunna vara detsamma som 

man upplever som sin livsvärld (Arnstberg, 1988). Även om  Arnstberg håller isär upplevd 

verklighet och kulturbegreppet  gör han slutligen i sin bok en syntes och menar att trots alla 

försök vi gör att förstå  tillvaron  är den svårförklarad och mystisk. 

Jag återknyter till Lena och Tomas Gerholm som polemiserar mot de kritiska röster som 

menar att en sådan begränsande enhet som kulturbegreppet antyder, inte existerar. 

Begreppet var tidigare mer entydigt. Objekten man studerade var närmast kulturen bl. a. 

bonden på sin gård med allt vad den tillhörde. Kulturanalysen började användas som 

analysbegrepp i slutet av 1900-talet. De studerade objekten kom nu att bli mentala 

konfigurationer som t. ex. kulturlig identitet och livsformer. Etnologer studerar nu 

förändringar i livsformen som följt på teknisk utveckling. De söker också dolda mönster i den 

samtida vardagen. De försöker komma bakom självklarheter. Kritikerna menar däremot att 

den konsensus omkring idéer och föreställningar som kulturbegreppet förutsätter, ett slags 

kollektivt medvetande, inte existerar. Att enskilda informanter skulle kunna representera 

kulturen hos ett helt folk, ifrågasätter kritikerna också.  Den enhetlighet tidigare 

antropologer trodde sig se i en bondby kanske egentligen inte fanns det såg kanske bara  så 

ut. 

Exempel på etnologers nutida lösningar är resonemang kring emisk och etisk. Emisk skulle då 

vara vars och ens tolkning av kulturbegreppet. Detta ger en oändlig mängd tolkningar 

eftersom varje individ gör den tolkning som passare henne psykologiskt bäst. 

Kultur i etisk mening skulle vara ett begrepp som generaliserar och sammanfattar det 

kulturliga i ett utifrånperspektiv, t. ex. ett forskarperspektiv. Författarna hänvisar till Ulf 

Hannerz (1983) som menar att man inte kan betrakta kultur som allt igenom                   
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sammanhängande, allmänt omfattande och permanent utan en företeelse som innebär stor 

variation. Han talar om kulturlig. Idéer som delas av många är mer kulturliga än de som bara 

några få delar. Beständiga idéer är mer kulturliga än ögonblickets infall menar han vidare. 

Med det emiska kulturbegreppet blir alla människor kulturteoretiker i sin vardag, som kan 

jämföras och kontrasteras mot varandra. Intressant för min studie som just handlar om 

vardagens människor. Det etiska-akademiska sökandet efter kunskap är mer kontinuerligt än 

kontrasterat med vattentäta skott mellan som det emiska som talar om vi och dom. Men 

flödet i det etiska sökandet har också sina gränser. Författarnas slutsats blir att kulturen 

både finns och uppfinns och man måste se till både det emiska och det etiska. 

Man skulle kunna räkna fram ungefär 250 olika definitioner av kulturbegreppet säger Ulf 

Palmenfelt i sin ovan nämnda föreläsning. Till en början betydde kultur (av det latinska 

verbet colo, colui, cultum, colare) både odla och bebo jord men också utbilda, andligen 

förädla eller i handling vårda.  Kultur betydde konkret människans förädling, kultivering av 

naturen men också andlig odling. Människan är central en kultur utan människa är inte 

tänkbar. När vi utövar kultur eller bara finns i det gemensamma abstrakta och konkreta som 

kallas kultur, införlivar vi den med oss själva . 

Öhlander betonar att en kultur inte är ett slutet rum utan kan uppträda i olika dimensioner 

som rum, tid, social ställning och religion (sorts kunskap man söker.Öhlander, 2005. 

Vidare använder Palmenfelt olika kulturliga definitioner, bilder; 

”Korallrevet  

betonar banden bakåt, kontinuiteten, det rotfasta kollektiv, den långsamma förändringen 

(genom erosion) eller snabba förändringar genom yttre påverkan (dammbygge).. 

Floden kan visa på skillnader mellan individ (den enskilda vattendroppen) och  

Kretskortet betonar det situationella i kulturen (kulturen finns bara när strömmen är på), 

osynliga samband och grupper (det kan finnas ledningar på baksidan som vi inte ser) men är 

dålig på att beskriva kontinuitet och förändring. 
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Men kultur kännetecknas både av kontinuitet och förändring och den blir till när den 

används.” 

Människan är ju till kultur formad natur skulle man kunna säga. 

Eftersom Arnstbergs bok Teori för Kulturforskare har varit kryddan och aptitretaren i min 

etnologiska värld får han också beskriva vad han menar med kulturbegreppet. Orden är, 

säger han, det symbolsystem som kommunicerar kunskap, värderingar inom och mellan 

människor. Vår livsvärld bildar en gräns för vad vi omfattar på olika plan med varierande 

djup. Med vårt språk bygger vi våra vardagliga modeller, menar han vidare. I uppsatsen 

närmar jag mig några människors privata idéinnehåll. Verklighetsuppfattningen är ordningen 

och bakom den döljer sig det ännu inte uppfattade. Omedvetet och medvetet skapar vi våra 

"ordningar". Det som särskilt intresserar mig är varför vissa av dessa tillskapade ordningar, 

eller inre livsvärldar försvårar mänsklig samlevnad. Genom att livsvärld och personlig 

kulturvärld antagligen till dels sammanfaller antar jag att  existentiella kategorier som 

trygghet, rädsla, glädje o.s.v. finner rum inom vardagskulturen. Det är här som Freuds tankar 

kommer in. Arnstberg menar på samma sätt som Freud att kulturen medverkar till att 

betvinga det naturliga, kanske primitivt ursprungliga, aggressiva och sexuella krafternas fria 

flöde. I samhällsvärlden har normer , värderingar och hierarkier som aspekter i det kulturliga 

tillskapats. Våra livsvärldar skiljer sig åt medan kulturen kan ses som den strukturella nivå 

där livsvärldarna kan samexistera och ibland mötas. Habitus skulle enligt Pierre Bourdieu 

överbrygga klyftan mellan struktur, kultur och livsvärld. Transformationer under livets gång 

leder till en anpassning till existens och eventuell framgång. Habitus blir en 

styrningsmekanism innehållande erfaret – inlärt material för orientering i livsvärlden och 

själva skapandet av kulturen, processen inte innehållet, som enligt honom är kulturen. 

Bourdieus tankar för in på status och makt, vilket ligger utanför ramen för min uppsats vars 

röda tråd är individen i sin livsvärld. Livsvärlden är individuell och kulturvärlden utgörs av 

grupper. Dock är kultur gemensamt delat, socialt inhämtat kollektivt medvetande överfört  
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och sedan bibehållet genom kommunikation. Mycket är också omedvetet och begreppet 

omdefinieras kontinuerligt. Det är många år sedan Freud skrev sin bok. Har människan 

förändrats i takt med teknisk utveckling?  Idag lever vi i ett kommunikationssamhälle men 

vad kommunicerar vi? Fragmenteras vi och förytligas eller kan vi balansera djup? Ibland talas 

om att vi förytligas genom att vi inte ta oss den tid det krävs för att  fördjupa innehållet vi 

kommunicerar. Enligt vissa språkforskare har språket också som företeelse en yt- och en 

djupstruktur. Djupstrukturen antas ligga närmare känslans språk. 

Inom folkloristiken talar man om form och innehåll samt om yta och djup. Det som gör 

formerna viktiga är att de har den dubbla förmågan att gestalta människors värderingar och 

världsbilder samtidigt som de formar dessa värderingar och världsbilder. Yta kan, när det 

gäller vad man uttrycker med sitt språk, vara några fraser, betydelser man vill överföra men 

på djupet kan det finnas något mer, en stark känsla eller mening, som ännu inte nått upp till 

ytan eller fått sin form exempelvis av en dikt eller berättelse. Folklorister studerar idag utan 

problem så kallade personliga erfarenhetsberättelser,  det vill säga människors berättelser 

om sina egna upplevelser. Motiveringen är att formerna för dessa berättelser ofta är 

traditionella. Det finns vissa accepterade sätt att berätta om olyckshändelser, resor, sitt jobb 

och andra personliga upplevelser. Ofta är faktiskt innehållet i sådana berättelser mer 

traditionellt än berättaren är medveten om.  

Koder mellan människor skapar större eller mindre delaktighet och är mer eller mindre 

medvetna. Regel- och värderingssystem påverkar på olika sätt både sammanhållande, 

särskiljande och fostrande. Det finns osynligheter i den egna kulturen nämligen reglernas 

oförmåga att fånga in verkligheten som man själv ser den utifrån det gemensamma 

handlandets referensram. Symbolerna upprätthåller konsistensen genom att dölja den. 

Liknande obegripligheter finns inför främmande kulturer. I synnerhet som det knappast finns 

något generellt för all världens kulturer.Den upplevda verkligheten rymmer dualismer som 

natur och kultur, liv och död, manligt och kvinnlig, sjukt och friskt. Längre fram flätar jag 

samman dessa begrepp i informanternas svar med några olika forskarröster. 
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När Arnstberg föreläste i Visby i början av december i år om Svenska Tabun, kom man in på 

fördomar. Han menade att de fyllde funktionen att distansera. Jag skulle nog kalla det för 

projektioner av det egna på andra. Det gör vi ju och det är kanske en lättnad, ger 

utifrånperspektiv. 

Några av  Ronströms tankar om kulturbegreppet får avrunda det här avsnittet (Ronström, 

2005). Han menar att det finns många olika kulturbegrepp, olika uppgifter kräver olika 

verktyg.  Kultur är ett nyckelbegrepp både för målet och redskapet för analysen. 

Forskningens utgångspunkt är inte att vara värderande även om den implicit kan resultera i 

det. Uppgiften är att förstå ”hur det är”. Att det inte finns någon objektivitet betyder inte att 

man inte kan säga hur det är, bara att man måste lägga till vem som yttrar sig, i vilket syfte 

och för vilka. Man kan göra kulturbegreppet mer hanterligt genom att tala om delkulturer 

landskap, platser eller yrkeskulturer. Subkulturer är ett ytterligare begrepp som täcker 

ungdomskultur, homosexuella eller kriminella. Livsvärld är ett alternativ till kultur som vill 

understryka att ens verklighet inte behöver vara rumsligt eller tidsligt sammanhängande. 

Med detta går jag över till mina informanters spontana reflektioner kring kulturbegreppet.  

 Kultur är ju inget avgränsat, entydigt och jag lämnar öppet för deras egna gränssättningar. 

Mitt intresse är vart kulturen tar vägen i vardagen. I och för sig är själva deras uttalanden 

kulturella uttryck.  

METOD 

En fältstudie med fasta frågor kring kultur till människor som jag möter i min vardag som bor 

på Gotland eller i Stockholm. 

En litteraturgenomgång om kulturbegreppet och om teman som framkommit i 

informanternas svar.     

VARDAGENS RÖSTER 

Maggan, Sonny, Asta, Gun, Lena-Britt, Ingrid och en som vill vara anonym från 

jumpagruppen i Eksta. 
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Är det så att kultur på bästa sätt förmår avtäcka människors verklighet? Hur uttrycker några 

människor sin kultur, hur de trivs, vad som skrämmer och ger tröst? 

När jag tidigt i höstas började tänka på C-uppsatsen pratade jag med mina jumpakamrater 

när vi på torsdagskvällarna väntade vid ribbstolarna i Eksta-skolans gymnastiksal.  På frågan 

om hur de uppfattade ordet  kultur fick jag svar som dans, julseder och tvång till s k finkultur. 

Maggan var rädd för ormar och för att förlora anhöriga genom sjukdom och död.  

Vid nästkommande tillfälle delade jag ut frågorna skriftligt, se bilaga, till dem som var 

närvarande just den kvällen. Vid nästkommande tillfälle fick jag in svaren. 

Jag väljer att citera  några informanters svar med frågorna som rubriker.  

Vad innebär ordet kultur för dig? 

Ordet kultur kan använda i väldigt många sammanhang. Jag väljer ett tema som intresserar 

mig. Varje sammanslutning av människor i ett land eller nation har under en oftast lång 

tidsperiod utvecklat en för dem passande kultur. Det kan gälla språk, religion, traditioner 

m.m. För mig innebär kultur något som jag vill värna om och föra vidare till kommande 

generationer. 

På det sätt vi firar jul i Sverige. Svenska flaggans dag. Mors och Fars dag. På Gotland bryggs 

det dricke och man äter lammskalle. Att gå på Hemse och Klinte marknad och att läsa 

böcker. 

Odling- förbättring av A. trädgård, jordbruk, skog; B. kunskapsinhämtning av alla slag. Fakta. 

Själslig genom böcker, konst, föreläsningar, natur, musik, allt jag kan ta in med mina sinnen; 

C. Olika etniska gruppers och andra ”intressegruppers” värdering om vad som är viktigt att 

utveckla för just dem t ex invandrare, ungdomar, gutar! Ekstabor, ”kulturpersoner”. Där de 

flesta grupper har en längtan och tro att just deras odling är den viktigaste. Något som 

berikar mitt liv. Som finns i vardagen exempelvis den miljö jag bor och trivs i. 

Biodynamisk odling. Musik, litteratur, historia, teater, handarbete, hembygdsvård,  

   12 

 



Folkhögskolan i  Hemse!!! 

En gammal gotländsk gård, som gått i arv i generationer, brukats och vårdats för att lämnas 

över till barn och barn med alla dess seder, bruk och historia. 

All mänsklig verksamhet. 

Trivs du i kulturen? 

Samtliga trivs utom en som säger: 

Inte nämnvärt. T.ex. julen är för mej jobbig, en massa krav. Allt som sker en viss dag blir för 

mej frihetsinskränkande. Numera har jag lärt att ta det med ro. Dricke tar jag gärna ett glas 

om jag blir bjuden, tycker det är gott och gör gott, men Lammskalle har jag aldrig ätit. 

Böcker är bra, skriver själv om min livssituation, men vet om det blir något av det hela. Min 

Bakgrund har varit olycklig och jag vill sätta det på pränt, om inte annat för mina 

efterlevande. 

Ja, med det synsätt som jag har! Om inte någon/några ”andra”? Kommer och envisas med 

att tala om för mig och andra vad kultur är (”finkultur”!) 

Finns det något du är rädd för i kulturen? 

Jag måste erkänna att jag har vissa farhågor. Vi har genom invandring från för oss 

främmande kulturer mött nya varianter av hur andra kulturer ser på olika saker. Vi möter 

religioner med helt skilda synsätt på vad som är rätt och fel t ex hedersmord. Det som 

skrämmer mig mest är dock vår flathet att stillatigande acceptera att vår egen kultur i vissa 

fall får stå tillbaka för de invandrandes. Det finns krafter som försöker utplåna våra mest 

kulturella värden som exempelvis den svenska flaggan. Att bära en T-shirt med de Svenska 

färgerna innebär att bli stämplad som rasist. Det är sådant och liknande som faktiskt gör att 

rasismen spirar. Invandrarna tänker inte på detta, utan det är tyvärr människor från vår egen 

kultur som genom utslätande och feghet tar upp dessa frågor och därmed ifrågasätter vår 

egen kultur. 
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Med risk att bli betraktad som rasist, vilket det kanske finns ett stänk av, har jag efter bästa 

förmåga gett ett ärligt svar på de frågor du ställt. Lycka till med kursen i Etnologi. 

Jag är rädd att mista någon i familjen, min älskade storasyster dog i går kväll, känns hemskt. 

Är också rädd för ormar och hästar. Har tidigare under mitt liv varit fullständigt skräckslagen 

för allt och alla men har gått i samtalsterapi och s.a.s. utvecklat min självtillit som tidigare 

inte fanns, för att uttrycka det snabbt och enkelt. Vad jag inte fått bukt med är att jag aldrig 

åker en slut hiss och har problem med att låsa toalettdörrar om där inte finns fönster. 

Jag är inte rädd men jag tycker illa om all form av åsiktsförtryck, maktmissbruk, men i vår del 

av världen behöver jag inte vara rädd. 

Miljöförstörelsen. 

Några säger att de inte är rädda för någonting. 

Vad minskar din rädsla och ger dig tröst? 

Att hålla en hög koncentration på mitt eget beteende och att tala med min man och min son. 

Att jag, tack och lov får göra mina egna tolkningar och ha mina upplevelser av vad som är 

kultur för mig. 

Tron på att de goda människorna gemensamt skall lyckas vända utvecklingen till en bättre 

värld för våra barnbarn. 

Tröst kan vara att föra ett arv vidare. Vara en länk i en lång kedja, ger trygghet 

Kommentarer 

Generellt får jag fylligast svar från de Eksta-bor som inte är Gotlänningar. Min tolkning är att 

de som är inflyttade kanske känner det naturligare att svara till en som själv är inflyttad. 

Även om de flesta säger sig trivas anar jag en ganska aggressiv ton i åtminstone Sonnys svar. 

Han vill inte vara rasist även om det finns ett korn av det i hans svar säger han själv och vill  
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 försvara sin rätt att vara svenska med allt vad det innebär för honom. Han använder starka 

ord som ”det finns krafter som försöker utplåna våra mest kulturella värden som den 

svenska flaggan”. Han använder också metaforer ”de Svenska färgerna” på T-shirten. Han är 

rädd för det som brukar kallas för smittoeffekt från det ”främmande andra” med exempel 

som hedersmord och i övrigt hot mot det som den svenska kulturen uppfattar som rätt och 

fel. I det här svaret finns en skillnadsaspekt med det främmande andra som en avvikelse. 

Lena-Brittas svar kunde nästan vara tagna ur en bok om Etnologi. Hon är lärare så hon är inte 

främmande för frågeställningen om kultur. Hon trivs men kan uppleva rädsla för 

åsiktsförtryck och maktmissbruk men hon tillägger,   ”i vår del av världen behöver jag inte 

vara rädd”. Endast en kvinna betonar det gotländska med kontinuitet och vård av en gammal 

gotländsk gård. Hemmet och gården som centrum i hennes kultur.  Man nämner musik, 

litteratur och seder och bruk som jag valt att kalla perifer kultur eftersom den inte nämns 

direkt i den vardagliga kulturen.  Maggan känner för mycket krav med julen.  Hon påverkas 

just nu av sorg och tänker också tillbaka på hela sin livssituation som innehållit tragedier. 

Men hon är nyanserad och kan uppskatta ett glas gotlandsdricke men avstår från 

lammskalle. Hon delar med sig av sin livsvärld. 

Ingrid med sina Biodynamiska odlingar är rädd för miljöförstörelsen men har funnit sitt 

positiva i hembygdsvård och vid Folkhögskolan i Hemse med kurser i Historia bl.a. Hon 

avslutar med ”tron på att de goda människorna gemensamt ska lyckas vända utvecklingen 

till en bättre värld för våra barnbarn”.  Underförstått ligger en tanke om att något måste 

ändras. 

Man har förhållningssätt till kultur och är måna om att värna ”sin  kultur”. 

Med samma frågor går jag vidare till informanter i en mer urban miljö.  

  Samtal med Ann frisör i Hemse på Gotland 

Kultur är det vi är och har här på Gotland. 

Om jag inte trivdes skulle jag inte stanna kvar men jag känner obehag inför gatuvåld och 

mäns psykiska våld. I samband med äktenskap och skilsmässa har jag upplevt förtryck. Jag 
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 hade nästan vant mig vid att passa upp och anpassa mig till min man . Jag skräms också av 

min mammas kvinnoförakt. Hon hindrade mig från att studera. Hon ville att jag skulle bli 

frisör, som hon själv hade velat bli. Det verkade som om hon inte trodde mig om högre 

studier. 

Människors förutfattade meningar om ålder och kön skrämmer mig också. 

Tröst är för mig musik. Jag fortsätter också en datautbildning som jag påbörjat, det stärker 

mitt självförtroende. Jag använder dator vid redovisningen i min salong. 

Det är inte första gången vi resonerar kring olika företeelser i tillvaron . 

Evert och Tina, Brottsofferjouren 

Evert och jag bemannar en måndagskväll i månaden Brottsofferjouren i Visby. Den här 

kvällen tittar Tina in också för att få några ord med mig. 

Kultur är för mig odling säger Evert, jag har varit bonde i 23 år. Dessutom är jag aktiv i 

Vuxenskolan med sång och musik. Jag trivdes som bonde. Att så och se det gro, sedan skörda 

och förbereda jorden på nytt. Att vara nära livet och historien här på Gotland. Nu saknar jag 

doften av mylla. Jag har också arbetat inom fångvården med den arbetsplatskulturen. 

Skräms av utarmningen och likriktningen med många ickegotlänningar. Han ville inte riktigt 

utveckla detta, tog nästan tillbaka eftersom jag är utsocknes, dock med gotländska rötter 

långt bak i tiden, men det räknas liksom inte riktigt. Motvilligt medger han att de inflyttade 

berikar men det blir så uppblandat, säger han. Utbildning kan motverka skillnader och så får 

man väl ändra sig. 

När vi hunnit så långt kommer Tina in hon bor i närheten och är också knuten till jouren men 

jobbar inte i kväll. 

Hon tänker på folk och kulturer i andra länder men också på olika konstformer, teater och 

bildkonst. Hon skulle vilja gå mer på museer och lyssna på musik. Hon tycker också att  
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Gotlands befolkning blir för uppblandad. Gutamålet försvinner.  Hon skräms också av 

fundamentalism inom islam. Hon önskar mindre kollektivism Trösten är att dem man lär 

känna blir en del av vi:et. När hon bodde i Stockholm en period på ungdomshotell hade de 

från andra länder lätt att bli accepterade. Så kan man bygga broar mellan människor. 

 Margareta, vän och kollega från psykiatrin i Södertälje. Hon hälsar på mig ibland här på ön. 

Jag får hennes svar på baksidan av en adventskalender med änglar. I var och en av de 24 

luckorna finns änglar. Jag tolkar alla änglarna som en beskrivning av hennes positiva 

inställning till sina medmänniskor.  

Kultur? Har förstås tittat i ordboken – bildning, odling för mig: använder jag ordet kultur i 

många sammanhang främst för att beskriva levnadssätt i olika länder. Jag försöker skapa 

mig en kultur jag trivs i (min kokong). I övrigt trivs jag inte i den svenska kulturen. 

Mycket skrämmer mig. Försöker klura ut (tröst) dagligen. (Läser för närvarande David 

Eberhardts bok ”Trygghetsnarkomanernas land”, han var psykiatrikerkollega när jag 

arbetade vid S:t Görans sjukhus i Stockholm, för övrigt). Tröst är tillgång till vettiga 

kärleksfulla människor. Det är nyttigt att bråka litet då visas en äkthet – uppskattar mycket 

att komma till dig. Blev litet nedslagen då Andrés inte tyckte att jag skulle komma till 

Colombia i år. Andrés är  hennes son med en colombian, som av och till vistas i Colombia 

med släktingar där. Hennes före detta make kidnappades och fritogs i sitt hemland 

Colombia. Detta dramatiska förlopp videofilmades så vi satt i höstmörkret i det rätt så trygga 

Eksta och tittade på filmen till kvällsteet. 

Välsituerade människor i Colombia försöker ändå skydda sig så gott det går mot kidnapping 

och annat våld bakom stängsel och murar. 

 Kicki, norsk vän och före detta patient, Skreia ett litet samhälle på Östlandet. 

Det jeg tenker på når jeg blir spurt om hva ordet ”kultur” innebaerer/betyr for meg, er 

samfunnet o dets utviklingstrinn. Mange mennesker tilhörer samme kultur, andre mennesker  
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tilhörer andre kulturer. Det går verdier og normer som en gruppe mennesker har – spirituell 

arv, materielle omgivelser, tradisjoner, kunnskap m.m. Jeg lever i et vestlig samfunn, en 

vestlig kultur, og oplever denne stadig mer overfladisk og materialistisk. Det kan virke som 

om alle jager etter det å vaere perfekt. Det finnes ingenting her på jorden som er 100 % 

perfekt, så målet er uoppnåelig. Som en fölge av dette blir menneskene stadig mer og mer 

deprimerte. Jeg opplever at den vestlige kulturen er forpestet, og at samfunnet forfaller. 

Trives du? Her kunne jeg kort og godt svart ”nei”, men et mer utdypende svar er antakeligvis 

önskelig… Jeg har en livsfilosofi som har fulgt meg siden jeg var ganske ung, nemlig at jeg er 

her på jorden for å laere og for å elske. Det ser kanskje ut som enkle leveregler på papiret, 

men det er vanskeligere enn man skulle tro. Ukulturen som finnes i dag gjör meg sint og 

deprimert, og jeg föler at jeg ikke klare å vaere det gode, varme mennesket jeg gjerne vil 

vaere. For meg handler ikke livet om å vaere perfekt som jag var inne på, men om å ta vare 

på det jeg mener er sunne verdier, og kanskje fokusere mer på veien man går enn på gullet 

man tror ligger i enden av den. 

Vad skremmer meg? For forholdsvis kort tid siden ville jeg svart ”Alt skremmer meg. Jeg er til 

og med redd for at himmelen skal falle ned og kraesje i hodet mit.” Deretter ville jeg bedt deg 

om å spörre meg hva som _ikke_ skremte meg. Det ville vaert lettere å svare på. I dag er 

situasjonen en annen. Jeg er ikke fullt så redd for alt mulig lenger. Miljöet rundt meg har 

vaert stabilt og jeg har ikke funnet rom for frykten – eller rettere sagt, den har ikke funnet 

rom i meg… Men jeg har fremdeles redsler. Jeg nevner noen eksempler:  

Jeg er redd for at mennesker jeg er glad i kommer til å dö för meg. Jeg er redd for å få 

panikkanfall, redd for å miste kontroll. Jeg er redd for at en meteoritt skal kraesje med 

jordkloden, i jordskjelv, mörkret, redd for at strömmen skal gå (jeg bevaepner me alltid med 

stearinlys og lommelykt når det er mörkt ute), tordenvaer, det å vaere innesperret eller föle 

meg innesperret, store , åpne plasser, flymaskiner og det å fly (jeg kan ikke engang vaere på 

en flyplass), jeg er engstelig for å vaere alene over lengre perioder, kreft og andre livstruende 

sykdommer, redd for ikke å få hjelp når jeg virkelig trenger det, redd for å bli forlatt og  
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glemt…Og jeg er redd for å formulere meg dålig, slik som nå. Den frykten feier jeg vekk, for 

denne e-posten har jeg tenkt til å sende deg uansett. Sist, men ikke minst, snarere mest; Jeg 

er redd for å bli redd, og jeg er litt redd nå som jeg har listet opp alt mulig som jeg er redd. 

Det er da jeg, se nedan, försöker å snakke fornuft med meg selv.  

Hva hjelper mod redselen? Jeg forsöker å snakke fornuft med meg selv. Noen av mine redsler 

er realistiske, andre ikke. Jeg pröver å tenke ut hva_sannsynligheten_er for at det og det kan 

skje og hvilke fölger det evt. Får. Som oftest trekker jeg logiske slutninger, og jeg klarer å roe 

meg slik at redsele, i hvert fall det meste av den, forsvinner. Det helper også å gjöre rent 

fysiske ting og fokusere på noe som er positivt. 

Vi skrives. 

 Inga som jag möter på söndagsauktionerna i Klintehamn, svarar spontant: 

” Kultur  finns överallt omkring oss och gör en omfattande rörelse med armarna. Vidare 

konst, Gotland. Ju äldre jag blir desto mer bryr jag mig och uppskattar saker omkring mig. 

Hämtar kraft från havet, kan stå och primalskrika vid havet. Trivs hon? Ja. Det som skrämmer 

henne är döden. En tröst är att göra livet till vad det är. Jag är optimist. Bland annat går jag 

ju på auktion.  

 Per, Mats, Katarina, Elvira, Lukas, Hannes, Jonas och Anna-Karin mina närmaste släktingar. 

Min son Per, stockholmare kommer spontant att tänka på Jakob Dahlin, känd TV-

personlighet. Kultur, idéhistoria – vi lever ju i en kultur. Jag tänker på olika personligheter. 

Tänker på Brunnsviken och olika andra platser som näckrosorna i Bergianska trädgården 

samt Universitetet. Ja, platser och personer, jag är associativ. Trivs i Hagaparken. Trivs – trivs 

inte på en skala. I stort sett på plus. Trivs men trivs olika mycket, ibland vantrivs jag. Rädd för 

olycka och sjukdom. Han berättar om incidenter som varit provocerande i tunnelbanan. 

Mamma tröstar utom när hon ”viftar” med det onda bröstet – referens till Melanie Klein 

(psykologmamma och referens till känd barnanalytiker). Han kan bli arg när han blir  
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provocerad t ex för sitt långa hår. Tröst är mitt inre och mina privata positiva minnen. Man 

kan också knyta an till nå’n anonym i en folkmassa.     

Min son Mats också stockholmare och läkare på samma sjukhus som jag också en gång 

arbetat vid. Han tycker kultur är ett svårt ord. Tänker på Folksjäl. Men också det lilla i 

vardagen tänker också på  konst, teater och bio men har svårt att räkna in sport, tänker på 

subgrupper. Trivs gör jag väl egentligen. Då skulle man behöva gå djupare. Skräms av 

oprovocerat våld men man anpassar sig omedvetet till möjliga faror. Som barn var jag rädd 

för atombomben, kalla kriget, svarta hålet. Det var olika faror under olika perioder. Tröstar 

sig med att skaffa kunskap för att lugna sig. Farligast idag är att vara gift kvinna med 

hemmets våld. Jag har rest mycket bland annat luffat runt i Indien och aldrig mött våld för 

egen del. 

Mats fru Katarina, barnmorska på ett stort Stockholmssjukhus, tänker på teater, 

levnadsförhållanden med bakgrund och uppväxtförhållanden, stad och land samt religion. 

Hon trivs men skulle önska sig ett friare, öppnare socialt klimat på allmänna platser. När det 

gäller rädsla är hon på sin vakt och har koll på sin portmonnä och väska. Metod att klara 

storstadens faror är att vara på sin vakt att ha ett invant ’tredje öga’ med en inkapslad 

rädsla. 

Elvira, 14 år tänker på teater, film, böcker, sällskap och gemenskap. Hon trivs mycket bra 

men kan bli rädd när hon ser en läskig film. Men det kan vara roligt också  -  söker ibland 

skräcken. Om hon är hemma och blir rädd tänder hon ljuset och pratar med någon. 

Lukas, 9 år tänker på tavlor och statyer. Trivs.  Är rädd för spöken, Zombier – figur utan 

huvud, Frankenstein. Men han vet att de inte finns. 

Hannes, 6 år tänker på museer och tavlor. Trivs. Han var rädd inne i Wasamuseet med 

läskiga statyer och skelett. Han rädd för mörkret på natten och när de leker ute på kvällen. 

Jonas min systerson och hans fru Anna-Karin till hälften inflyttade till Gotland. Jonas är    

datatekniker på en bank i Stockholm och hon är trädgårdsmästare med utbildning i  

   20 



 

Byggnadsvård och menar att kultur skapas för att kunna glädja flera. Han menar konst, film, 

TV och museer. Hon menar att trädgårdsmästaren gör natur till kultur. De trivs men tycker 

inte om det kommersiella. Är rädda för gatuvåld och tänker närmast på sin tonårsson. 

Åtgärd för tröst skulle vara mer gränser för barn och ungdomar och fler vuxna ute på 

gatorna särskilt på kvällarna inte bara poliser. Våldet är ansiktslöst och ansvarslöst. De vill 

bilda motrörelse mot den ansiktslösa avsikten och ha mer kontakt med ungdomarna. 

Kommentarer 

Även om samma frågor är ställda till ovanstående informanter har det skett muntligt utom 

med Margareta och Kicki. Å andra sidan har vi tidigare berört dessa frågor när vi träffats. De 

bor i större samhällen än Eksta socken. Flera nämner gatuvåldet som är relativt vanligt. 

Ann i Hemse för in genus i sammanhanget och har upplevt kvinnoförakt hos sin mamma. 

Hon nämner också sitt äktenskap som hon upplevde som ojämlikt. Det som skrämmer henne 

är människors förutfattade meningar om ålder och kön. Våra stereotypier. 

Evert och Tina värnar om det gotländska och känner den gotländska kulturen hotad av 

inflyttare. Evert som varit bonde tidigare saknar doften av mylla. 

Tina skräms av fundamentalism inom Islam. Hon har dock under en period i Stockholm 

upplevt positiva kulturmöten och tror att det går att bygga broar mellan människor. 

”Jag försöker skapa mig en kultur att trivas i (min kokong)”: säger Margareta. Samtidigt 

känner hon sig kritisk till trygghetsnarkomani. Hon trivdes bra vid sina besök i Colombia och 

känner en nostalgisk ”bortlängtan” dit. Hon upplever människor varma och kärleksfulla där 

som kontrast till de svenska. Livsvärlden i en kokong och ta ett steg utanför efter moget 

övervägande.  

Kicki talar om  samhällets utvecklingssteg och upplever kulturen som materialistisk och ytlig. 

Hon tror att människor blir allt mer deprimerade. Hon har en livsfilosofi om kärlek och att 

odla kunskap. Hon tycker sig också se en strävan mot perfektionism som skrämmer henne.  
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Det hon beskriver är en mycket tunn hud näst intill hudlöshet. En rädsla att förlora anhöriga 

genom sjukdom och död gäller också för henne.  Som för Inga i Klintehamn och Maggan i 

Eksta.  Inga primalskriker till havet och är optimist ”en tröst är att göra livet till vad det är”: 

säger hon. 

Per är den förste som talar om en gradering av trivseln. Han beskriver också platser som 

berikar honom – Hagaparken och Bergianska trädgården. Även han nämner rädsla för 

sjukdom. Mats tänker på Folksjäl. Trivs hyggligt skulle behöva gå djupare för att söka något 

annat. Han arbetar på en akutavdelning på ett Stockholmssjukhus och får en viss inblick i vad 

som sker bakom de stängda dörrarna i olika hem ”farligast idag är att vara gift kvinna med 

hemmets våld men jag har luffat runt i Indien och aldrig mött våld för egen del”. Katarina är 

den första som tänker på teater och religion.  Hon skulle önska sig ett friare, öppnare socialt 

klimat på allmänna platser. Kanske de flesta har det ”invanda tredje ögat” hon talar om som 

kan ge en viss vaksamhet i folkvimlet. Elvira kan söka sig till kittlande skräck men är trygg nog 

att tända ljuset och ta kontakt med någon när hon behöver det.  

Hannes och Lukas tänker på kulturella uttryck och museer och är rädda för mörker och 

spöken. 

Jonas och Anna-Karin tänker på natur som görs till kultur i trädgårdar. På samma sätt som 

Kicki är de kritiska till kommersialiseringen. De skräms av det ansiktslösa våldet som de 

upplever finns i Stockholm. 

ANALYS – folkmodellen en personlig kultur 

Huvudpoängen i min studie är att se hur det antropologiska eller etnologiska 

kulturbegreppet slagit igenom bland människor. Kulturbegreppet har använts under olika 

tider tidigare talade man om bondekultur men från 1960-1970-talet vinner ett brett 

kulturbegrepp mark.  Som jag tidigare nämnt i bakgrunden har kulturbegreppet kommit att 

innefatta även mentala processer. Alla mina informanter hade något förhållningssätt till 

kulturbegreppet mot bakgrunden av den offentliga satsningen med museer, teatrar och 

operahus. Även Hannes, 6 år vet något om kultur och  tänkte på museer. I samband med de   
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senare svaren kom jag att tänka på begrepp som centrum och periferi.  Med centrum menar 

jag den nära kulturen som man kan utöva i och nära bostaden. I Eksta nämns 

Hembygdsgården, handarbeta och läsa litteratur. I periferin finns museer, teatrar och 

biografer. Stad och land är andra ingångar. Rädsla för olika former av våld nämns av 

stadsbor. De som bor på landet har andra rädslor bl.a. svårigheter att värna om sin 

gotländska kultur och rädsla för miljöförstöring. Landsbor talar också om maktmissbruk 

vilket ingen av stadsborna har nämnt. Begrepp som skillnad och likhet kan tillämpas på 

svaret som påpekar upplevt hot mot svenskheten från det främmande andra, mer då också 

hur detta gestaltas hos de svenske som en intolerans mot svenskhetens symboler. Nästan en 

infiltrering. Sonny såg det som en fara för den svenska samlande likheten.  

En informant talar om sin kokong som en företeelse att bemästra tid och rum. En viss likhet 

med att vårda sin gotländska släktgård för eftervärlden. Ingrid värnar om naturrummet med 

biodynamisk odling. Anna-Karin skapar trädgårdsrum genom att tukta och odla natur till 

kultur. Delaktig och icke delaktig berördes t ex av Anna-Karin som upplever sig delaktig i 

kulturen genom att vara bekant med ”de rätta koderna” som hon kallar det. En informant i 

Eksta vill också vara delaktig men på sina villkor. 

Metaforer som kokong beskriver väl instängdhet i trygghet och spöken och svarta hål kan ses 

som metafor för rädsla och otrygghet. 

 Samtliga utom några stycken sade sig trivas. Vi verkar ha svårt att medge att vi inte trivs. Per 

nyanserar sin trivsel på en skala.  Katarina önskar en större öppenhet och värme. Det handlar 

inte om dikotomier även om det finns en övervikt för trivsel  även vid närmare eftertanke. 

Människor verkar vara medvetna om att ha en möjlighet att påverka världen de lever i även 

om man inte säger det med just de orden. Informanterna kunde ange strategier som 

fungerade mot eventuella negativa faktorer i sin livsvärld. Arnstberg hade en tanke om att 

människor försöker tillreda sig en aptitlig del av livsvärlden. Det skulle kunna vara en 

ytterligare poäng med min studie att den tanken verkar fungera för många. Dessutom var 
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Freud , som talar om vantrivsel,  psykoanalytiker och kom kanske därigenom både bakom sin 

egen och även andras fasader och fick fram fler nyanser. De nyanserna skulle kunna 

innefatta våra strävanden att anpassa oss på en rimlig nivå till de yttre och inre villkor som vi 

försöker skapa och fått oss till del genom våra genetiska förutsättningar och vår 

uppväxtmiljö. En strävan man inte alltid talar om men kanske är en del i att leva. 

 Vi skolas ju mer eller mindre aktivt in i den kultur vi föds i. 

Genom att ta fasta på teman i några informanters svar knyter jag an till nästa avsnitt. 

Margareta trivs inte i den svenska kulturen och längtar till Colombia till sonen och släktingar 

där. Hennes upplevda livsvärld ger grund till avsnittet om gränsområden och nostalgi. 

Kicki trivs inte i kulturen och har många rädslor vilket inspirerar till avsnittet om mänskliga 

gränstillstånd. 

Anns  i Hemse, synpunkter på bl.a. äktenskapet ger underlag för ett avsnitt om 

kvinnligt/manligt. 

Vad förbigår mina informanter med tystnad? Ingen nämner något om sexuell frustration 

trots att jag fört in dem på Freuds tankar både om sexualitet och aggression i hans upplevda 

obehag.  Gatuvåld skrämmer Jonas och Anna-Karin. Per nämner provokation i tunnelbanan 

och Mats nämner kvinnors risk för våld i hemmiljön.  

Jag har markerat olika teman med fetstil. De kommer att behandlas under nästa avsnitt som 

jag kallar forskarmodellen. 

 

FÖRDJUPNING – en forskarmodell 

Följande avsnitt avser att fördjupa och nyansera faktorer som ökar eller minskar trivseln för 

 informanterna. 

 Gränsområden - nostalgi 

I mellanrummet sker ingenting men mycket kan förändras. I upplevda mellanrum mellan  
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platser och människor mellan minne och nuet kan en känsla av autenticitet infinna sig. 

Avstånd kan suddas ut när man längtar som Margareta gör. Först leder tankarna till 

gränsområdet kropp och psyke i idéhistoriker Karin Johannisons tappning. Känslor 

gestaltades förr genom kroppen i form av sjukdomar. Numera drar man inga linjer mellan 

kropp och själ. Man vet att depressiva tillstånd kan sänka immunförsvaret och att 

posttraumatiska stresstillstånd tar sig kroppsliga uttryck i form av hjärtklappning, svettning 

och hyperventilering. Nostalgibegreppet byggde på förståelsen att plötsliga förändringar i 

livet innebär en kris för jaget.  I den moderna tidens omvälvande förändringar förkastades 

nostalgibegreppet och det fick lågt status. Man menade att det innebar att individen hade 

svårt för förändring och istället skulle bejaka det nya. Trots allt kan man misstänka att 

nostalgin finns kvar som företeelse i vår postmoderna tid med snabba förändringar. 

Separationsproblem och längtan är företeelser  man inte kan utrota. Nostalgi är en känsla 

med nytt innehåll som behöver ett nytt namn och kulturell förankring. Författaren beskriver 

också ”bortlängtan” som är en längtan bort från hemmet. Bortlängtan realiserar metaforen 

för att både stanna kvar och lämna. Bilden av det motsägelsefulla. Platser kan förenas. Ett 

exempel – jag kör på en skogsväg på Gotland som liknar en väg jag körde i Norge och de 

båda vägavsnitten sammanfaller inom mig och förflyttar mig i känslan tillbaka till den norska 

vägen. I nuets minne förstärks bilden av de båda minnesbilderna. Minneskänslan skapar 

förbindelse mellan sinnen och höjer verkligheten, förgyller den. Fantasin finns med i 

processen. Det handlar inte om den konkreta minnesbilden utan den känsla som väcks. Det 

är dofter, ljud, bilder som väcker inre samtidiga bilder. Inte som när man gör resor till 

medeltiden eller minnesplatser. Man identifierar ögonblick. När vi minst anar det dyker 

något ofrivilligt minne upp. Detta blir privata ”minnesplatser”. 

Nostalgi spelar på frånvaro som är begärets nyckelmekanism. Den är begär efter begär, 

längtan efter längtan. Minnet har förvandlats till en tunn hinna av händelser i nuet. 

Formerna kan växla från natur, platser, hus, ting, smaker, dofter, musik. Privata tunna 

minnestrådar till detta som finns som det förflutnas märken i jaget. Det är själva känslan inte 

verkligheten bakom som är åtråvärd. Det är som att kvarhålla subjektiv tid i den snabbt  
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framrusande tiden. Just denna förbindelse med sinnena skapar, vagt och fragmentariskt 

kontakt med den minneskänsla som en gång fick namnet nostalgi. 

Den nostalgiska känslan har anpassat sig efter nya kulturella koder och behov. Nostalgin är 

medveten och kontrollerad, den observerar sig själv. Ordet är modernt och metaforiskt och 

har ändrat betydelse från den ursprungliga – hemlängtan. Ordets betydelseförändring 

synliggör känslornas historia och värdeförskjutningar. En postmodern trygghet, stabilitet 

uppnås genom ett förhållningssätt som blandar inre mellantillstånd, minnen av människor, 

platser, naturupplevelser, dofter och smaker i snabba inre förflyttningar (Karin Johannisson, 

2001). 

Stabilitet genom flexibilitet och inte rigiditet inne i den bärnsten Arnstberg beskriver. 

Möjligen handlar det om rörelse i en minnesbubbla. Det nya skulle vara att inte bara samla 

goda upplevelser utan att förhöja livskänslan genom att bära dem aktivt med sig – diffust, 

svårförklarligt – i vardagen. 

Nostalgi ett ord som omvandlats från sjukdomsdiagnos till något som förhöjer livskänslan i 

livsvärlden.     

Mänskliga gränstillstånd – själsligt 

I detta avsnitt vill jag peka på känslornas renässans inom olika sektorer. Även kulturforskare 

tampas med frågor om känslor och förståelse. Etnologer talar om kultur som ett slags 

kollektivt medvetande. I medvetandet ingår bland annat känsla och tanke. Känslor i 

forskningsprocessen och som forskningsobjekt har på senare stigit fram som ett seriöst 

ämne inom såväl kulturvetenskap som beteendevetenskap, ett möte mellan olika 

kunskapsfält( Lena Marander-Eklund,2007). 

Grunden för människan som kultur-och samhällsvarelse är affekten- känslan som förmedlas 

mellan människor. Därefter kom kognitionen-tanken. Före tanken kom gesten och efter 

tanken utvecklades talet skriver en psykologiprofessor (Alf Nilsson, 2005). Då härledes 

kulturens historia ca 50.000 år bakåt i tiden. Paradoxen,   från att vara ett litet hjälplöst  
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sprattlande liv kunna utvecklas till en avancerad professor inom något ämnesområde, 

upphör inte att fascinera. Anknytning till den andre är vi upptagna av hela livet. Det Freud 

kallar för libido eller sexualdriften. Affekten lämnar oss inte. Människan är det enda 

gråtande däggdjuret.  

Många människor kanske de flesta går någon gång över – bortom rationalitetens gränser. En 

människa  kan tappa fattningen då känslorna tar överhanden. Men vi har starka spärrar mot 

en psykos. Ibland kan det avvikande behövas för att upprätta eller upprätthålla bilden av 

normalitet. Ordningen är dock inte entydigt fastställd mellan den normala och den ”andra” 

verkligheten, skriver Karin Johannisson. I människans inre finns ett kaos med en speciell 

struktur. Hur denna struktur uttrycks speglar den aktuella kulturen. Det finns en logik även i 

det som verkar mest besynnerligt i jämförelse med ”en norm”(Johannisson, 1996). Psykosen 

brukar beskrivas som ett gränslöst tillstånd. Man tappar ofrivilligt taget om sin verklighet. 

Den människan som vid ett tillfälle av något skäl förlorar kontrollen över känslor och tankar 

blir ofta rädd för att bli galen. Orsaken till dessa ångestfyllda gränslösa tillstånd kan var 

många men känslorna är likartade. Många skulle nog känna igen sig de rädslor Kicki 

beskriver. 

Psykosliknande tillstånd finns beskrivna hos författaren August Strindberg och konstnären 

Ernst Josephson. Det finns de som menar att sammanbrotten kan ha frigjort mer av deras 

skaparkraft. På samma gång som olika mentala tillstånd kan spåras i konstverken så kan 

konstnärligt skapande vara helande. Kicki är bland annat en god skribent. 

Vi ligger alla nära galenskapens möjlighet skriver psykiatriker Johan Cullberg. Hans egen bror 

Erland är en erkänd konstnär med schizofrenidiagnos. Inom psykiatrin skedde en revolution i 

och med de nya psykofarmaka, som innebar en humanare behandling. Numera har den 

positiva utvecklingen tyvärr stannat upp och man ser till och med en tillbakagång (Cullberg, 

2007)  
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Det finns ett samspel mellan  kropp och själv,  vilket redan Freud insåg för snart 100 år 

sedan. Neurologen Antonio Damasio vid ett universitet i Karlifornien har med nutida 

mätmetoder kunnat bekräfta att Freud var inne på rätt väg. 

 Trots omfattande nya rön inom neurovetenskapen betraktar Damasio sina tankar om 

medvetandet som enbart arbetshypoteser. Det handlar om mycket komplexa processer med 

genetiska, förvärvade, sociala och kulturella samverkande faktorer. Han är kritisk till 

naturvetenskaparna som fortsätter Descartes misstag att hålla isär kropp och själ. Redan de 

gamla grekerna hade en helhetssyn på människan (Damasio, 1999).  Gamla tiders Botare har 

också med sin helhetssyn på människan ofta fått bättre resultat av sina behandlingar än 

läkare inom den traditionella medicinen. 

För att runda av reflektionerna kring känslor så kan man tänka sig att dessa fungerar som ett 

slags ”sensorer” som registrerar graden av samstämmighet mellan människans natur och 

den omgivande sociala miljön. Känslorna har ett påtagligt kognitivt innehåll. Känslor är en 

återspegling av livet självt, summerar Damasio. 

Kroppsligt 

Endast Inga på auktionen i Klintehamn nämner rädsla för döden. Maggan och Kicki är rädd 

för anhörigas sjukdom och död. Kicki har vuxit upp med två sjuka föräldrar. Troligtvis har det 

bidragit starkt till hennes många rädslor och ångest. 

Även kroppen formas av och i världen. Historiskt är den gamla världens kropp släkt med 

kosmos. Den nya världens kropp är autonom, men ensam, enligt Karin Johannisson. I 

kroppen möts natur och kultur. En välkänd antropolog beskriver metaforer som hämtats från 

kroppens olika organ (Mary Douglas, 1995/1996). Hjärtat betyder känsla, godhet, kärlek,  

rättrådighet; det kan vara kallt , hårt eller brustet. Blodet representerar släktskap; det kan 

vara tjockt, blått eller stelnat. Tungan är språket och relationen till omvärlden; den kan vara 

ond, vass, falsk eller kluven. Freud pekade omvänt på hur metaforer kunde förkroppsligas.  
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Ett krossat hjärta kunde yttra sig i värk i hjärtat, alltför många svalda förolämpningar  kunde 

resultera i svårigheter att svälja mat och dryck. 

Kroppen har sitt språk. Sjukdomar är starkt kulturellt korrelerade.  Sjukdomsuppfattning och 

sjukdomsförklaring inklusive själva sjukdomen formas av miljö och tidsperiod. Kroppen är 

den arena, utvändig och invändigt, för allt som händer. Där  utspelar sig allt och kan bli 

synligt enligt  socialantropolog Lisbeth Sachs.  I kroppen finns vi och våra känslor, våra 

tankar, våra minnen och erfarenheter samt de fysiologiska processer som hänger samman 

med allt detta och som går att mäta(Sachs,2002). 

Den postmoderna människan är starkt fixerad vid sin kropp och sin hälsa. Att få vara frisk 

och kunna bli botad för olika åkommor är så gott som en självklarhet. Risken att få HIV/Aids t 

ex både förnekas och skrämmer. 

Enligt Descartes skulle kroppen mest störa tänkandet. Döden blir verktyget som säkrar livet 

genom den kunskap man får vid obduktionen. Men även Lisbeth Sachs är starkt kritisk till 

kropp/själdikotomien och menar att medicinare inom sjukvården måste se hela människan i 

sitt sammanhang. Hon påpekar också lidandets narrativ för att få bättre kunskap om 

sjukdomar. Även inom sjukvården är mannen normen vilket får konsekvenser för bl a 

diagnosticering av hjärtsjukdomar hos kvinnor, kvinnlig hjärtinfarkt har andra symtom. Med 

detta går jag över till avsnittet 

Manligt/kvinnligt 

Ann, hårfrisör i Hemse förde in tankarna könsroller och genus. 

Den 11 oktober 2006  föreläste Birgitta Meurling på Campus i Visby om familj och kön och 

menade att det var viktigt med ett genusperspektiv inom etnologin eftersom människan som 

kulturvarelse i princip har betytt vit man av medelklass. Denna definition utesluter många. 

Mesta tiden är det män som forskat inom etnologin . Först på 90-talet började man fokusera 

den manliga snedfördelningen. Begreppet genus blev smörjmedel till kvinnoforskning. 

Generellt har etnologin undvikit konfliktforskning som t ex maktperspektiv. 

I sin avhandling 1990 analyserade Britta Lundgren, etnolog yrkeskulturen inom det svenska  
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postverket och fann att i huvudsak var det normala det manliga med få undantag. Även makt 

och status var inbyggt i förhållandet mellan män och kvinnor. 

En  etnolog  i boken Bestämma benämna betvivla uttrycker sig försiktigt i sin artikel 

Hälsopolitiska samtal i dur och moll med att ”det är oundvikligt att betvivla att betydelser av 

könstillhörighet i samhället på något vis är överspelade eller oproblematiska”. På samma 

gång beskriver hon att det inte bara är kvinnor som är förtryckta inom hälsosystemet  

(Winroth, 2001). 

”Du ska utbilda dig till hårfrisör, teoretiska studier blir för svårt för dig”, säger mamman till 

Ann i Hemse. Denna kommentar leder tankarna in på de djupt förankrade föreställningarna  

om mäns överhöghet när det gäller förnuftet och kvinnors underlägsenhet. Annika 

Sjölander, också en av författarna i ovanstående bok, belyser i sin artikel ”En enkönad 

kärnfråga” den synen på kvinnans oförnuft i samband med en omröstning om förvaring av 

kärnavfall i Malå kommun.  Man menade att det var kvinnors känslomässiga oförstånd som 

ledde till att nej-rösterna vann. Här vill jag bidra med mitt psykologperspektiv och hävda att 

individers individuella skillnader i begåvning är större än mellan könen. Vid testningar får 

flickor  bättre totalresultat än pojkar. Det kan finnas skillnader i testprofilerna där flickor ofta 

får bättre resultat verbalt och pojkar bättre spatialt. Detta gäller stora grupper. Dessa 

resultat speglar sannolikt också miljöpåverkan eftersom redan som mycket små är 

förväntningarna på pojkar och flickor olika och de får olika leksaker. Det man kan förvånas 

över är varför kvinnor trots sina goda resurser så sällan tar för sig och tar plats.  

    

Samma bok ger fler exempel på hur djupt förankrade föreställningarna om den manliga 

suveräniteten är. Män och kvinnor rymmer emellertid biologiskt och beteendemässigt både 

manliga och kvinnliga faktorer, hormonellt respektive psykologiskt. 

I artikeln Deskriptiva, normativa, performativa Reflektioner kring beskrivningar tar en annan 

etnolog upp hur synen på kön och genus speglas i rapporter från både Skolverket och 

utbildningsdepartementet ( Lundgren, 2001). I den har man uppmärksammat det jag nyss  
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nämnde om pojkars sämre prestationer ”pojkarna håller på att bli skolsystemets förlorare”. 

Man finner traditionella förklaringar om kvinnliga lärare och liknande. Författaren menar att 

man motverkar ett jämställdhetssyfte genom att vara fast i könsdikotomiseringen i 

resonemangen.   Man gör kulturella skillnader till biologiska skillnader och därmed försvåras 

förändringsmöjligheterna. 

För att medverka i förändringsarbetet måste det finnas respekt för mångdimensionaliteten. 

Man får inte tro att en utveckling endast skulle kunna ta en riktning, vi är som människor 

alltför sammansatta och svårdefinierade för det. 

Obehag – sexualitet, aggressivitet, rädslor 

Nu återvänder jag till Freud och hans uttalande om vantrivsel med kulturen på grund av att 

vi undertrycker sexönskningar och har svårigheter med att tygla våra aggressioner. Hans tes 

var att vi måste anpassa oss i samspelet mellan människor i vår kultur för att finna lyckan. 

Ingen av mina informanter nämnde något om sex eller lycka. Går man till populärkulturen är 

kärlekslycka eller kärleksförlust huvudtema i schlager och veckotidningar. Även inom 

konstmusik som opera beskrives stora passioner. Det är kanske inte så konstigt kärlek är en 

av de stora livsfrågorna – gåtorna. Förälskelse ger förhöjd livskänsla. Men inte ens i vår 

postmoderna tid är människor så öppna kring dessa frågor, det är privat zon och än mer var 

det spekulationer förr. Tiden kring 1700-talets slut beskriver stark kvinnlig sexualitet .  På 

1800-talet skedde en avsexualisering. Den dygdiga kvinnan är en kulturell konstruktion. 

Horan stod för den starka sexlusten. Freuds förståelseperspektiv var något nytt, 

(Johannisson,1994). Kvinnorörelsen befattade sig knappast alls med sex. Först på 20-30-talet 

lyftes den kvinnliga sexualiteten fram i ljuset genom folkbildaren Elise Ottesen .Men 

människor har behov av närhet och trohet för att ta hand om avkomman. Enligt Damasio har 

man studerat präriesorkens beteende vid uppvaktningen av honan. Dessutom observerat  

trofastheten mellan hanen och honan för att försöka förstå hur vi människor beter oss. 

Ämnet oxytocin är verksamt hos dem vid smekningar och ger samhörighetskänslor.  Även 

hos människor är oxytocin verksamt när det gäller lusten att vara trofast sin partner och  
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vidare att vårda avkomman. Det bildas också oxytocin vid amningen. 

Aggressiviteten med våldsyttringar verkar då vara ett större problem i vår kultur. Damasio är 

min källa igen som skriver att de lovvärda känslorna lätt kan omvandlas till otäcka och 

brutala företeelser. Vrede och våld blir följden. Massmedia rapporterar. Kulturen förklarar 

och formar. Freud menade ju att mänsklig samlevnad är en del av kulturen. För att få vara 

delaktig måste något offras, en del av individualiteten. Man måste anpassa sig. Aggressivitet 

är ett hot mot harmoni och balans. Han hann uppleva inledningen på judeförföljelsen före 

sin död. 

Mary Douglas väljer ingångar som orenhet och fara inom olika kulturer och närmar sig 

därigenom Freuds aggression och sexualitet men då från ett helt annat håll. 

Hon pekar också på hur föreställningar om smuts och hotande oreda är knutna till det 

kulturella ordnandet av världen. Det som vi ser som smutsigt är det som inte passar in. 

Smuts blir biprodukter av det systematiska ordnandet. Hon beskriver ritualer hos olika 

kulturer för renande för att undvika sjukdomsalstrande överföring av mikroorganismer. 

Undvikande av fara, sjukdomar. 

Oordning innebär dock möjlighet till nya mönster genom nya ordningar. Ritualer erkänner 

oordningens kraft. Ur gränslösa tillstånd som drömmar kan ritualer ge kraft. I formlösheten 

finns kraft. Övergångstillstånd är farliga. Då är man inte är tillhörig någondera status. 

Trots att Mary Douglas beskriver förvandlingen av smuts till något värdefullare på ett 

närmast sakralt sätt ska jag inte citera henne utan försöka återge hennes tankar i smält form. 

Efter att hon har vänt på många stenar i olika kulturer när det gäller hur de handskas med 

orenhet och fara kommer hon fram till att smuts förvandlas under omvandlingens olika 

stadier med olika grader av farlighet under tiden, för att till slut i upplöst tillstånd vara 

ofarligt stoff. Identiteten som smuts har försvunnit i formlösheten där det gamla förintas, 

dör och föds in i det nya. I farans första stadium finns den starkaste kraften som måste 

avgränsas. Ur formlösheten föds kreativitet. Ritualer i det godas tjänst lyckas tämja starka 
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 krafter. Hon menar att människan längtar efter klara, tydliga gränser till och med rigiditet. 

Ingenting är oemotsägligt. Den absoluta renheten är en utopi både inom kultur och natur. 

 Etnologen  Barbro Klein skriver att folkloristiken bidrar till att bevara onda sociala system 

genom att det verkar lättare att studera tidigare uttryck för ondska än nutida. Hon föreslår 

att man som etnolog inte vänder bort blicken från mänsklig ondska, i tystnaden finns den 

kvar. 

Det onda passar inte in i det moderna projektet. Utopin om det goda ljusa är stark i 

framtidsbyggandet av samhället. Det onda är bortdefinierat . Även etnologerna Ehn och 

Löfgren beskriver hur etnologin undvikit existensens mörkare sidor. De menar att detta gör 

etnologer blinda för dessa sidor. Ehn beskriver i sina studier hur människor balanserar 

negativa krafter som typiskt för vårt samhälle också för etnologin. Han menar vidare att 

betoningen på det vardagliga ger beskrivningar av hyggliga människor. Också respekten för 

informanternas värdighet är viktig och lojaliteten mot dem även om man vet att förtryck och 

illvilja finns. ”Det onda” finns utanför kulturen, men var? Han konkluderar att man kan 

studera ”det onda” som kulturellt meningsfullt men utan att förvandla det till något gott. 

I arkivlådorna stuvades tron på det onda ned. Man omdefinierar det onda och skapar 

motvikt till det friska och då uppstår i stället begreppen smärta, sjuklig, otrevlig. Man blir 

inte heller besatt utan anses välja sina handlingar. Urbaniseringen och utglesade nätverk har 

minskat den misstro som tidigare kunde finnas i små täta samhällen.  

Tydligast möter vi ”ondska” i massmedia. Man pekar ut särskilda representativa onda. 

Sjukdom har i alla tider setts som något ont som bekämpats med tidstypiska metoder. I 

synnerhet galenskap som schizofreni har tidigare förknippats med besatthet av det onda 

eller som arvsynd. I dagens samhälle finns kvarlevor av rädsla för psykiska sjukdomar.Gamla 

tiders tro och rädsla för häxkraft var dåtidens faror.  Mary Douglas skriver om the evil   i form 

av häxkraft. Hon talar också om dominans och extremt förtryck som hinder i livsvärlden och 

för individens utveckling (Douglas, 1996). 

   33 

 



 

Mina informanter Anna-Karin och Jonas är rädda för gatuvåld. Ett våld som  folklivsforskaren 

Jochum Stattin beskriver. Enligt Stattin speglar rädslor samhällsutvecklingen. Rädslan är 

händelser som uttrycks i kulturgivna termer. Den förekommer i kulturellt definierade 

situationer. Den kan skapa en teknik som möjliggör för en individ att undvika faror (Stattin, 

1990). Jag jämför med Katarinas ”tredje öga” i storstadens vimmel för att vakta väska och 

portmonnä. I dagens samhälle förekommer även våld mot barn och kvinnor inom hemmets 

fyra väggar. 

I bondesamhället var rädslorna tydligare och det fanns ett slags samförstånd kring dem. Man 

visste vad som var farligt genom berättelser. I det postmoderna samhället är rädslorna mer 

diffusa och i den urbana miljön skiftar de med tiden på dygnet. Kvällar och nätter kan tomma 

gator vara skrämmande. På dagen kan trängsel med hastigt tempo kännas hotfullt, en slags 

djungel. Man kan känna sig ganska liten och ensam i en stor folkmassa. Rädslan är 

nuförtiden mer personlig, beroende på vår egen livshistoria. Rädslor skapas, det är inget 

man har. Man kommunicerar rädslan med känslobeteenden. Ett slags språk, enligt Stattin, 

som följer ett kulturellt inlärt mönster. Massmedia sprider ju nyheter, överdriver ibland och 

lär oss vad som är farligt. Lösnummerförsäljningen ökar. I bondesamhället var berättelsen 

muntlig folklore. Från ritualiserad rädsla till konturlös osäkerhetskänsla och beroende på 

från vems horisont skildringen sker. 

Sammanfattning 

Nostalgi är ett ord som omvandlats från sjukdomsdiagnos till något som förhöjer livskänslan i 

livsvärlden. Den nostalgiska känslan har anpassat sig efter nya kulturella koder och behov. 

Nostalgin är medveten och kontrollerad, den observerar sig själv. Ordet är modern och 

metaforiskt och har ändrat betydelse från den ursprungliga – hemlängtan. Ordets 

betydelseförändring synliggör känslornas historia och värdeförskjutningar. Det nya skulle 

vara att inte bara samla goda upplevelser utan att förhöja livskänslan genom att bära dem 

aktivt med sig – diffust svårförklarlig i vardagen. För att runda av reflektionerna kring känslor 

så kan man tänka sig att de fungerar som ett slags ”sensorer” som registrerar graden av  
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samstämmighet mellan människans natur och den omgivande sociala miljön. Känslorna har 

ett påtagligt kognitivt innehåll. Känslor är en återspegling av livet självt. 

Redan Freud såg kropp och själ som en helhet. I kroppen finns vi och våra känslor,  våra 

tankar, våra minnen och erfarenheter samt de fysiologiska processer som hänger samman 

med allt detta. 

Diskussionen om strävan att se kvinnor och män som likvärdiga i alla avseenden pågår ännu. 

För att medverka i förändringsarbetet måste det finnas respekt för måndimensionaliteten. 

Man får inte tro att en utveckling endast skulle kunna ta en riktning. Vi är som människor 

alltför sammansatta för det. 

Freud skrev om människans destruktivitet. Etnologer talar om rädslor som ju är uttryck för 

hur man reagerar på uttryck för aggression i form av våld av olika slag. I bondesamhället var 

rädslorna tydligare och det fanns ett slags samförstånd kring. Man visste vad som var farligt 

genom berättelser. I det postmoderna samhället är rädslorna mer diffusa och mer personliga 

beroende på den egna livshistorian. Rädslor skapas det är inget man har.  

 

 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Människan, individen, finns i navet kring vilket kulturen snurrar. Därför har några människor 

jag mött fått svara på  hur de uppfattar kulturbegreppet.  Några forskare beskriver utvalda 

teman. Kulturbegreppet är ett fruktbart instrument  som analytisk infallsvinkel när det gäller 

att förstå hur människor kommunicerar föreställningar, koder och värden. Det blir en 

balansgång eftersom begreppet innehåller så mycket, både innehåll och analysmetod. 

Kulturen både finns och uppfinns.  Jag tänker mig samspelande nivåer där individen med 

intentionella ritualer finns i en kärna som påverkas av kulturella koder.  Är sedan  beroende 

av biologiskt nödvändiga villkor samt existerar ytterst i ett livsrum med yttre livsvillkor av 

olika slag, allt som finns utanför oss, miljön i stort (Bilaga 2). Det finns forskare som har 

ifrågasatt kulturbegreppet som empiriskt fenomen, men än har man inte funnit något som  
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bättre beskriver de koder, föreställningar och värden som människor delar (mer eller mindre 

medvetet )  som de kommunicerar och bearbetar i socialt handlande. 

 Människan är en helhet med kropp och själ, det såg redan Freud, med allt vad det innebär 

att ”tukta” natur till kultur. 

 Inom den sena etnologin har man undvikit att beskriva det onda.  Underförstått definieras  

forskningsobjektet som en god ordning. Människorna i texterna är därför vanligtvis hyggliga 

och samarbetsvilliga. Det onda verkar  finnas utanför kulturen trots att även dess 

förtryckande och irrationella egenskaper är väl kända. I  vardagen finns det onda ofta i form 

av våld mot kvinnor och barn i hemmet samt mobbing i skolor och på arbetsplatser.   De 

urbana informanterna är medvetna om gatuvåld och liknande och har mer eller mindre 

medvetet utrustat sig med ett ”tredje öga” för att få kontroll.  Från bondekulturens häxor till 

dagens gatuvåld.  

Utgångspunkten för uppsatsen har varit det etnologiska tänkesättet med Freud som 

inspirationskälla. Avgränsningen med att ställa fyra frågor kring kultur gjordes under 

övervägande av förhållandet mellan antal informanter och metod för utfrågande. Hade jag 

valt några få informanter hade de styrts att berätta mer flödigt utan begränsning. Nu visade 

det sig att de som var engagerade tog för sig och gav ett rikt material. 

Huvudpoängen i uppsatsen blev att alla informanter hade någon idé om vad kultur kunde 

innebära och hade funnit sig ganska väl till rätta i en personlig kultur. 

En bipoäng blev att informanterna visade en god självförståelse och engagemang. Individens 

uttryckta verklighet är den modell ”vanliga” människor använder för att genomskåda 

verkligheten. De drag som synliggörs för en presentation är emellertid andra än de som kan 

gälla inbördes därför att de måste anknytas till utomståendes värdeskalor. 

Man önskar bemästra tid och rum genom en egen kultur som kan innehålla odling i olika  
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former, växter och kunskaper. Individen skapar en värld att leva i – ibland en kokong. 

Folkmodellen är sannolikt nära den levda verkligheten. 

Tempen på kulturen är sannolikt liknande den på Freuds tid även om livsvillkoren skiftat. 

Temperaturen är svårbedömd men snarare  går det kanske att ställa diagnosen som skulle 

kunna vara ’rastlös och fragmenterad’. 

Man kan fråga sig vad den tekniska utvecklingen och kommersialiseringen gör med oss. Idag 

vet vi inte svaret. Hur påverkas vi av trender och idéer om framåtskridande? De hudlösa 

speglar kulturklimatet bäst. 

Individer verkar bära sitt mantra som ger kraft. Den ena har sin bortlängtan, den andra vill 

bevara ursprung och åter en annan tror på kärlek. 

Jag vill avsluta med vad Ingrid i Eksta sa nämligen: ”Jag tror på att de goda människorna 

gemensamt ska lyckas vända utvecklingen till en bättre värld för våra barnbarn”. 
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BILAGA 1 

Jag läser C-kurs i Etnologi vid Högskolan på Gotland och funderar på en uppsats om Hur vi 

trivs i Kulturen och vill fråga dig följande: 

 

Vad Innebär ordet Kultur för dig? 

Trivs du i Kulturen? 

Finns det något du är rädd för skräms av i Kulturen? 

Vad minskar din rädsla och ger dig tröst? 

Ursprunget till min frågeställning är Sigmund Freuds bok ”Vi vantrivs i kulturen” men jag vill 

göra min egen tolkning med din hjälp. 

 

Du svarar anonymt om du vill det. 

Belöning kaffe och tårta hos Ann Kuylenstierna när uppsatsen är färdig för den som vill. 

 

Du kan svara på denna sida eller ringa mig 24 10 08 eller berätta nästa gång vi ses. 

 

TUSEN TACK PÅ FÖRHAND FÖR HJÄLPEN!  
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                                                  BILAGA  2 

 

 KULTUR 
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Biologiskt 

nödvändiga 

villkor 

Kulturella 

koder 

Individens 

intentionella 

kultur 

Yttre livsvillkor 


