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Å representere kulturvern…

� - Vi vet at det er en vanskelig oppgave å gjøre kulturvern kult, men noen må gjøre 
det, sier Siv Helberg (18), leder i Ungdommens Kulturvernorganisasjon.

(Adresseavisa 4.2.2000)

� I helga ble han for niende gang gjenvalgt som leder av Norges Kulturvern-forbund. 
Trondhjemmeren styrer en livskraftig paraplyorganisasjon for 19 organisasjoner med 
1400 lokallag og et samlet medlemskap på omkring 200 000 (…) Vi skal vise at 
kulturvern er noe som angår folk flest; at det er en viktig, spennende og 
engasjerende del av hverdagslivet vårt(…) 

(Johan Sigfred Helberg til Adresseavisa 26.4.2006)



Typisk Norsk suksess

"Typisk norsk" suksess
� Forrige onsdag trakk programleder 

Petter Schjerven og "Typisk norsk" på
NRK1 over en halv million seere - det 
kan nesten måle seg med "Idol". I 
kveld leker Schjerven igjen med norsk 
språk.

"Typisk norsk" er blitt svært 
populært . 

� Av Per Egil Hegge, redaktør og 
språkguru i Aftenposten, får 
programlederen også god attest: 
"Petter Schjerven er i gang med 
å rive en av de mest solide murer 
i det norske samfunnsliv, den 
som verner om ideen at norsk 
skal være kjedelig".



Kulturarv i politikken

KUTURARV er plutselig blitt del av den politiske debatten. Å omtale noe som kulturarv kan synes uproblematisk, selvsagt, 
godt og bra. Og nettopp her ligger en kilde til makt, den som kan definere sine verdier, ideer og handlinger som 
kulturarv eller tradisjon, skaffer seg legitimitet, tilegner seg makt over symbolske uttrykk. og hever dem over 
diskusjon. Egne meninger og oppfatninger blir nærmest naturlige. Når noe defineres som kulturarv gjøres det 
komplekse entydig. Men kulturarv er ikke en ting, noe som bare er der, en objektiv eller naturlig 
størrelse slik det kan virke når politikerne tar ordet i sin munn. Kulturarv blir definert og utvalgt i 
politiske og kulturelle prosesser. Det innebærer at visse sider ved fortiden blir gitt en særskilt verdi. 
Det innebærer igjen at andre sider blir glemt eller fortiet. Det handler om kulturarvspolitikk. Når 
sentrale politikere i Kristelig Folkeparti hevder at deres ideer om religion representerer selve Kulturarven, er det 
maktpolitikk og maktutøvelse, mens Dagfinn Høybråten, Kjell Magne Bondevik og Laila Dåvøy beskylder sine 
motstandere for maktutøvelse når de hevder at deres motstandere vil forhindre kunnskap om, og tilgang til den 
kristne kulturarven, slik de definerer og forstår den.

HVA INNEHOLDER så den kristne kulturarven i Dåvøys, Høybråtens og Bondeviks beskrivelser? Høybråten nevnte 
innholdet i den kristne julefeiringen, som et eksempel. Om julen som kristen kulturarv kan man ha lange diskusjoner. 
I følge Laila Dåvøy er ærlighet, toleranse, rettferdighet og tilgivelse sentrale elementer. Men Kristendommens 
historie - og «tusenårige kulturarv» som Høybråten uttrykker det - inneholder ikke bare disse positive og vakre 
verdier som ingen kan ta avstand fra; den inneholder også en intoleranse overfor mennesker som lever og tenker 
annerledes, på sitt verste uttrykt i heksebrenninger, kjetterforfølgelser, korstog. Hva som blir - og ikke minst 
ikke blir definert som kulturarv, og hvem sine kulturarver som skal videreføres og tas vare på, er et 
stort og komplisert spørsmål og handler til syvende og sist om makt og politikk.

TORUNN SELBERG, PROFESSOR, INSTITUTT FOR KULTURSTUDIER, UIB 



”Kulturvern” eller ”kulturarv” – betydningen av ord

Kulturarv

� En arv som vi må ta vare på

� Passiv handling

� Historisk betinget

� Omsorg

Kulturvern

� Noe som vi skal beskytte fra inngrep

� En aktiv handling

� Aktualiseres av behovet for vern

� Forsvar

Ord er ladet med ulike verdier, noe som igjen 
får betydning for effekten av kommunikasjon
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Kort innføring i kommunikasjonsfagetKort innføring i kommunikasjonsfaget



Hva er god kommunikasjon?

1. God kommunikasjon er… følelser

2. God kommunikasjon er… muntlig

3. God kommunikasjon er… visuell

4. God kommunikasjon er… personlig

5. God kommunikasjon er… konkret

6. God kommunikasjon er… kortfattet



God kommunikasjon krever riktig avsender

1. Avsender må ha troverdighet i målgruppen

2. Målgruppen må ha kjennskap til avsender og det avsender vil kommunisere

3. Budskapet må være relevant for målgruppen

4. Det må være noe unikt med det avsender vil si





De mektigste budskapene er alltid emosjonelle

Emosjonelle budskap er:

Visualiserte

Personlige/ Nære

Konkrete
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KonkreteKonkrete



Verdier: Hva føler jeg for det?Verdier: Hva føler jeg for det?

Subjektive fordeler: Hva betyr det for meg?Subjektive fordeler: Hva betyr det for meg?

Funksjonell mening: Hva gjør det?Funksjonell mening: Hva gjør det?

Funksjon: Hva er det?Funksjon: Hva er det?

Kjernen i all kommunikasjon



Politisk påvirkningPolitisk påvirkning

Kunsten å få rettKunsten å få rett



Forholdet mellom synlighet og gjennomslag

�Hva ønsker du å få gjennomslag for?
� Hvilken sak er viktigst?



Forholdet mellom synlighet og gjennomslag

�Hvorfor synlig?
� Synlighet er ikke ensbetydende med gjennomslag, synlighet kan faktisk ofte være et 

hinder for gjennomslag



Forholdet mellom synlighet og gjennomslag

�Hvem er det viktig for deg å være synlig overfor?
� Folk flest, journalister, politikere, kunder, eiere, medlemmer, forskningsinstitusjoner, 

universitet…



Forskjellen på å ha rett og få rett

� Er det viktigst for deg - å ha rett eller få rett?
� Synlighet er bra for å vise at man har rett, men ikke nødvendigvis best for å få

rett

� Å ha rett betyr ikke at man får rett, enhver aktør som ønsker å
kommunisere for å påvirke må derfor bestemme seg om det er viktigst å ha 
rett eller få rett…



Hva er makt?

� Å få viljen sin er å utøve makt. For å utøve makt må man ha makt. Spørsmålet er da 
hva som gir makt?

� Du utøver ikke makt dersom viljen din skjer uten din påvirkning. Makt utøves i det 
øyeblikk noe skjer fordi du har øvet innflytelse.

� Med andre ord utøves ikke makt før man tvinger/ overbeviser noen til å handle som 
man selv vil.

� For at du skal få sin vilje må det være tilstrekkelig vanskelig å gå imot deg



Kjernen i å lykkes med politisk påvirkning

Politisk påvirkning dreier seg om å hevde seg i mengden av gode formål. 

Ikke nok å få politikernes støtte, 

det må også være vondt å ikke prioritere din sak.



Politisk kommunikasjon dreier seg om å bygge relevans

� Hva gjør mitt budskap aktuelt?

� Hvilke saker er det som preger tidsånden?

� Hvordan utnytte de politiske drivkreftene?

� Hvordan redefinere en politisk sak?



Politisk kommunikasjon dreier seg om å engasjere

� Emosjonelle budskap vinner alltid over rasjonelle budskap.

� Provokasjon er en naturlig del av politisk kommunikasjon. 

� Jo mer makt du har jo enklere er det å provosere.

� Makt provoserer, ønsker du makt til å påvirke vil du uunngåelig provosere noen fordi 
du flytter makt.



Verdier: Hva føler jeg for det?Verdier: Hva føler jeg for det?

Subjektive fordeler: Hva betyr det for meg?Subjektive fordeler: Hva betyr det for meg?

Funksjonell mening: Hva gjør det?Funksjonell mening: Hva gjør det?

Funksjon: Hva er det?Funksjon: Hva er det?

Kjernen i all kommunikasjon
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Beslutningsanalyse 
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Relasjonsanalyse

Påvirkere

Premissleverandører

Rådgivere

Nære rådgivere

Beslutningstakere

Politisk segment

Politisk segment

Politisk segment

PPååvirkerenvirkeren



Stakeholder mapping

Innflytelse

VennFiende



Kulturforståelse sin betydning for å
kommunisere kulturvern og kulturarv 

effektivt

Kulturforståelse sin betydning for å
kommunisere kulturvern og kulturarv 

effektivt



Pierre Bourdieu (1930 – 2002)

� Objektive bakgrunnsvariabler

� Fire typer kapital:
� Økonomisk kapital
� Kulturell kapital
� Sosial kapital
� Symbolsk kapital

� Bourdieus teorier er utgangspunktet for 
sosioraster



Distinksjonen

� I 1979 KOM BOKA «La Distinction» («Distinksjonen») av den franske sosiologen 
Pierre Bourdieu. Den er blitt en av de aller viktigste samfunnsvitenskapelige verkene i 
vår tid

� I boka viser Bourdieu, gjennom å studere det franske samfunnet, hvordan kulturell 
kapital gir makt og innflytelse på samme måte som økonomisk kapital. Han viser 
hvordan enkeltmenneskenes estetiske preferanser er styrt av klassetilhørighet og 
sosial plassering, og at forskjellene mellom klassene opprettholdes ved at de med 
kulturell kapital effektivt sikrer at deres smak er eksklusiv, og vanskelig for andre 
grupper å tilegne seg.



Utgangspunktet

� I vår virkelighet (det sosiale rommet) foregår det en 
kontinuerlig kamp  om posisjonene hvor alle deltar.

� Våpnene vi benytter er de ressurser vi har til rådighet. 

� Slike ressurser er mer enn penger- det er også
kunnskap

� Hvis vi innehar mye ressurser vil vi også ha stor 
innflytelse

� Jo flere ressurser vi har dess høyere blir vi rangert I 
samfunnet. 



Klasse- hvilke føringer legger det for livsstilen?

Kampen om klassene utkjempes også på livsstilens og forbrukets område

� 1. Den herskende klassen har en distingvert stil, som så å si utgjør kjernen i deres stands 
ære. Dette ser Bourdieu på som en foraktende væremåte som har til hensikt å ydmyke 
andre.

� 2. Lukningsstrategier i yrkesliv og kulturliv. Stilltiende overenskomster som gjør det vanskelig 
for uvedkommende å komme inn, for eksempel frimureri og andre lukkede kretser.

� 3.  Inflasjon- som hører markedet til. For eksempel distinksjonsverdien synker når flere 
skaffer seg høyere utdannelse. Eksamenspapiret blir mindre verdt. Det skjer når mange 
begynner å spille golf, drikke vin etc.  



Smak

� Benytter kultur som objektiv for et vitenskapelig studie. Ser på kultur som både ”høy 
kultur” og ”lav kultur”.Spesifikt binder Bourdieu sammen  smak for de fineste objekter til 
smaken av de enkleste matkrydder.

� Smak er en ervervet disposisjon for å kunne ”differensiere” og ”verdsette”.

� Vi kan kategorisere folk ut i fra smaken de manifesterer- for eksempel ved deres 
preferanser for musikk, film, kunst etc.



To Dimensjoner 

ØkonomiKultur
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Mye samlet kapital
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Små samlede ressurser

ØkonomiKultur

Store samlede ressurser

Fasaden er et skall Fasaden er sannheten

Aspirasjonsretninger

Distansering

Inspirasjonsretning

Økonomieliten

Kulturmidle Økonomimidle

Kultureliten

Kulturvanlige Økonomivanlige



Økonomisk vs. kulturell kapital – et spørsmål om smak

«Vi synes portrettene ble flotte. De viser den 
brutale sannheten, men sånn er det bare.»

Stein Erik Hagen i VG 
26. september

«Dette er Sands portretter, og vi har ikke lagt
noen føringer. Han har derfor full rett til å
male oss slik han ser oss. Men jeg deler
kritikernes syn. Hendene er for store og
blikket er ikke bra. Jeg hadde håpet det
var mye mer kraft i bildet.»

Stein Erik Hagen i VG 
27. september



Kulturkapitalen

� ”Kulturkapitalen viser seg i smaken, i språket, i forholdet til kroppen og i meninger. 
Den kan være en tydelig i interesse for kunst det er vanskelig å skjønne, litteratur det 
er kjedelig å lese og mat det tar lang til å lage”

Karl Fredrik Tangen



Harry og FrP koden…Harry og FrP koden…

Respekt for i Grandiosa, DDE, Tantinofestivalen, Am-car, rullings, ”syden”, 
camping, grilldress, pølser, fastfood …
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camping, grilldress, pølser, fastfood …



Lars Sponheim om svenskehandel:

� "Det kunne ikkje falle meg inn; eg synest
det er harry"

(VG 09.03.02).



Svenskehandel

� Klar overrepresentasjon av FrP velgere blant ”Harry handlere”, 51 prosent
� En prosent stemmer Venstre







Politiske valg styres av smak

� Frp velgere leser VG og Se og Hør

� Frp velgere ser lite på NRK 2, men en god del på TV2, mye på TV3. TV Norge er den mest sette kanalen av FrPere

� Frp velgere leser lite skjønnlitteratur. FrP velgeren er ”meget uinteressert” i poesi. Han har over gjennomsnittlig 
interesse for western litteratur

� Frp velgere er spesielt glad i dansebandmusikk (51 prosent)

� Frp velgere er spesielt glade i Grandiosa

� Frp velgere bruker mye ketchup

� Frp velgere overnatter oftere i campingvogn eller bobil enn andre velgere

� Den typiske Frp-velger bruker Axe spraydeodorant. 

(Fra FRP koden av Magnus Marsdal) 
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Kommunikasjonsutfordringer for de frivillige organisasjonene på
kulturarvfeltet
Kommunikasjonsutfordringer for de frivillige organisasjonene på
kulturarvfeltet



Oppgaver

� Hva er den største utfordringen for kulturvernet i Norge?
1. Manglende kunnskap om kulturvern?
2. Manglende engasjement for kulturvern?

� Hvordan kan begreper som kulturvern og kulturarv gjennom kommunikasjon gjøres 
mer aktuelt for folk flest?

� Hvilke følelser bør begrepene ”kulturvern” og ”kulturarv” skape for å få økt folkelig 
oppslutning om dem?

� Tenk på det feltet du jobber med. Hvordan kan det du ønsker å kommunisere 
visualiseres?

� Hvorfor skal kulturvernet gis økt innflytelse i Norge?


