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Kulturanalyse
Kort fortalt

Kultur er det kit, der holder sammen på hverdagsliv og 
samfund. Det er så selvfølgeligt, at man overser dets be-
tydning i det daglige. Kulturanalyse er et redskab til at 
afdække og begribe det underforståede i hverdagslivet, 
som får det til at fungere. Samtidig viser kulturanalysen, at 
kultur er en fleksibel størrelse, som omformes, alt i mens 
man handler inden for dens ramme.

Denne bog er en praktisk lærebog, der viser, hvordan man 
kan tilrettelægge et kulturanalytisk projekt. Det metodi-
ske udgangspunkt er feltarbejdet, men på dette grundlag 
kan forskellige kvalitative metoder indgå, alt afhængig af 
projektets mål og tidsramme. Bogen introducerer også til 
en række felter, hvor man kan gennemføre et udbytterigt 
feltarbejde, selvom man måske kun har relativt kort tid til 
sin rådighed. 

Kulturanalyse. Kort fortalt er henvendt til den studerende, 
som ønsker at analysere sig frem til nogle af de betyd-
ningsbærende, men uerkendte mekanismer og forestillin-
ger i en bestemt professionel praksis, i en konkret institu-
tion eller andre sammenhænge, hvor mennesker handler 
i fællesskaber.
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familien spiller en central rolle både i vores selvforståelse og i vores samfundsopfattelse, 
men den er en konfliktfyldt størrelse. Den er en metafor for stærke følelsesmæssige og 
ubrydelige relationer, som i praksis ofte er problematiske og tvetydige. familien danner 
derfor grundlag for mange af velfærdsstatens forsøg på at gribe ind og regulere relationer. 

familie og slægtskab belyser de mange forskellige måder, hvormed familie begrebet 
forstås og praktiseres både nationalt og internationalt. bogen viser, hvordan disse kan  
bruges til at gentænke “familie” og til at opnå en dybere forståelse af tvetydigheden  
i familierelationer. På baggrund af etnografiske casestudier af bl.a. barnløse, hjemløse, 
filippinske au pairer, kinesiske mødre og handlede rumænske kvinder viser bogen, hvordan 
visse familieformer og sociale relationer “naturliggøres” som normale i det danske samfund,  
mens andre ses som forkerte og søges reguleret af det danske velfærdssystem.
  
familie og slægtskab henvender sig til spirende antropologer og andre fag grupper,  
der ønsker at undersøge de familieopfattelser, der afspejler sig i det danske samfund.  
bogen er desuden relevant for praktikere, der arbejder med familierelationer, samt den  
alment interesserede læser, der ønsker en dybere indsigt i familierelationers problematikker.

Har du læsT?
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FORORD

Antropologien har siden begyndelsen af 1900-tallet søgt det fjerne for at forstå det 
nære. Denne bog viser gennem en række etnografiske studier, at sammenligninger 
af, hvordan familie og slægtskab skabes, udfordres og genskabes rundt omkring i 
verden, kan hjælpe os med at få øje på naturliggjorte idealer for familierelationer 
i Danmark, og hvordan de præger individer og samfund. Vi håber, at bogen vil 
være nyttig for dem, der er på vej til at uddanne sig til antropologer, og at fagfolk 
og studerende uden for antropologien kan lade sig inspirere til at gentænke egne 
begreber og praksisser og reflektere over de opfattelser af familie og samfund, som 
de afspejler.
 Bogen tager udgangspunkt i en forskergruppe ved Institut for Antropologi på 
Københavns Universitet, der i flere år har beskæftiget sig med sociale relationers 
konstruktion, egenskaber og betydning. Konkret bygger bogen på en række oplæg, 
der blev præsenteret ved et forskerseminar i efteråret 2011. Vi takker deltagerne 
i seminaret for de frugtbare kommentarer og diskussioner, der kom til at danne 
grundlag for det videre arbejde med bogens kapitler. Vi takker også Steffen Jöh ncke 
for gode kommentarer til bogens introduktion og Eva Gulløv for hendes grundige 
og konstruktive kritik af bogmanuskriptet. Vi ønsker også at takke Institut for 
Antropologi og institutleder Helle Samuelsen for den fine opbakning, vi har fået 
til bogprojektet. Endelig vil vi gerne takke Thomas Bestle og Emilie Hartmann-
Petersen for deres interesse for projektet og støtte under redaktionsarbejdet.

Hanne Mogensen og Karen Fog Olwig
December 2012




