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Abstract 
 

There is no uniform study when it comes to man and his nature; however, 
philosophy and psychology are good tools when studying the human mind that 
though we changes have a part inside that define who we are. This part is 
affected by human relationships, but also by ourselves. In this article, I have 
highlighted the relationship between museum and man, and how museums use 
knowledge and history. I have also pointed out the importance of museum for 
our construction of identity. The article is divided into five parts: the inner man, 
the museum’s history, the man and the museum, the museum and the society, 
and finally a discussion. For this article I have used hermeneutics and cognitive 
psychology as both theory and method. I came to the conclusion that the 
museum is important for human and also for the city. Why? It is mainly due to 
the same reason: the museum builds the identity. 
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INLEDNING 

Historia är viktigt för människan om hon skall kunna utvecklas samt förstå sig själv. Då 

museet bland annat är ett arkiv för just historia betyder institutionen mycket för vårt 

kollektiva medvetande. Denna uppsats handlar om hur vi människor fungerar, vårt kognitiva 

tankesätt, vårt förhållande till historia och vårt behov av museer. Då jag inte bara är 

museolog, utan även konstvetare har jag applicerat tankar inom konstvetenskapen, det vill 

säga människans tolkningsförmåga och förhållande till saker och ting, på museologiska 

problem, som relationen mellan museum och människa. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att diskutera vikten av historia, kultur och föremål i människors liv 

och hur museet, genom att bevara och förmedla just detta, påverkar människor och deras 

identiteter. Ett av museernas huvudsyften är att bilda människor och enligt kognitiv psykologi 

behöver den enskilda människan andra individer för att kunna utvecklas. Människan behöver 

även historia för att finna sin identitet. Museet är därför viktigt för oss på många sätt. Det jag 

fokuserat på är några av museets viktigaste grundstenar: dess objekt och dess samlingar samt 

museet som en kunskapsinstitution. Jag utforskar hur vi förhåller oss till objekten och dess 

historia, samt hur viktigt museet är i dagens samhälle. Vad jag talar om är inget specifikt 

museum, utan museet i allmänhet. De frågor jag besvarar i uppsatsen är: 

 

• Hur förhåller vi oss till historia? 

• Hur förhåller sig museet till kunskap? 

• Hur viktiga är föremål i människans liv och hur använder sig museerna av objekt? 

• Hur viktigt är museet, och därigenom bevarandet av vårt historiska och kulturella arv, 

i dagens samhälle? 

 

Metod och teori 

Jag har valt att utarbeta uppsatsen utifrån ett psykoanalytiskt perspektiv där jag använder 

forskning om kognitiv inlärning och historia som mina främsta redskap. Jag har även använt 

mig av en hermeneutisk metod då jag genom ett stort antal texter valt att tolka vad några olika 

psykologer, filosofer, museologer, med flera tänker om människans relation till historia och 

kunskap på museer. 
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Denna uppsats är därför till stor del en litteraturstudie då källorna är en viktig del av resultatet. 

Jag använder dock även min kunskap i konstvetenskap då jag pekar på människors fria 

tolkningssätt av historia, föremål och kunskap och hur viktigt detta är för individens 

uppfyllande av sig själv. Jag menar även att tolkning är någonting individuellt och det resultat 

jag kommit fram till utgör därför en syn på hur viktigt museet är i samhället grundad på den 

litteratur jag använt mig av.  

 

De teorier jag applicerar i uppsatsen är desamma jag använt mig av som metod. 

Hermeneutiken passar som teori då den uppmuntrar till tolkning. Hermeneutisk tolkning 

bygger på studier av mänskliga verk, framförallt texter, där förståelsen byggs på och utarbetas 

under tiden texten läses. Detta gör att den fungerar som teori då det enligt den hermeneutiska 

tolkningen inte finns någon direkt sanning. Jag har även valt att komplettera med kognitiv 

psykologi som teori då forskarna inom detta ämne fokuserar på vad som händer i våra hjärnor 

när vi tänker. Inom den kognitiva människosynen tänker sig psykologerna att vi lär oss av vår 

erfarenhet och att tidigare kunskap ligger till grund för hur vi tar till oss ny information. 

 

Avgränsningar och källor 

Jag har valt att avgränsa mig till att analysera det västerländska museet i allmänhet. Jag har 

även valt att främst se till europeisk psykoanalys och museihistoria, samt framförallt svensk 

museiarkitektur och uppbyggnad. Denna avgränsning har jag gjort för att undgå att jämföra 

olika kulturers perspektiv på historia då detta hade blivit ett allt för omfattande arbete. Inom 

analysen avgränsar jag mig till att främst analysera hur historia och hur människans 

perception kan påverka vår identitet. Denna avgränsning har jag valt då historia är en stor del 

av museet samt att vår perception är en viktig del i hur vi tar in museibesöket. 

 

Denna studie har främst grundats på litterära källor. Jag har även valt att använda mig av 

internet i de fall där jag talar om specifika byggnader eller aktuella händelser. Trots att jag är 

skeptisk till internet som källa anser jag att dessa sidor är pålitliga då de till största del är 

officiella hemsidor. Jag har även besökt Göteborgs konstmuseum och Göteborgs 

stadsmuseum för att ta del av hur museiarkitektur kan se ut, både den yttre och den inre. 
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Det övriga källmaterialet grundas på litteratur i ämnena psykologi, filosofi och framförallt 

museologi. Jag har inte haft någon speciell huvudbok dock har Psykologins historia – en 

introduktion till dagens psykologi1 samt Rummets poetik2 och Foucaults artikel ”Om andra 

rum”3 varit viktiga i kapitlet ”Människans inre”. Under rubriken ”Museets historia” har jag 

främst använt mig av antologin Museum studies4 för internationell museihistoria samt 

Nordiska museet under 125 år5 och Museum på svenska6 för svensk museihistoria. I kapitlen 

”Människan och museet” och ”Museet och samhället” har källmaterialet varierat, dock har 

Museum studies7 varit viktig även här. 

 

Presentation av temat 

Ämnet denna uppsats behandlar är hur museet påverkar människans relation till historia och 

till sin egen identitet. I den forskning jag hittat kring detta ämne har det inte varit någon 

forskare som fokuserat på just denna inriktning. Däremot skriver de flesta som forskar kring 

museer på något sätt om relationen mellan människa och museum. Jag har därför valt att 

förlita mig på ett stort antal källor för att på så sätt få med flera tankar om denna relation. 

 

Disposition 

Jag har valt att inleda uppsatsen med en introduktion i filosofins och psykologins utveckling 

av synen på människan. Detta ansåg jag nödvändigt för att se hur synen på människans inre 

har sett ut och hur den ser ut idag samt hur detta påverkar det resultat jag kommit fram till. I 

detta kapitel tar jag också upp människans rumsförhållande då museet är ett rum som både 

kan ses som fysiskt och psykiskt. Fysiskt då det faktiskt består av riktiga rum och psykiskt då 

det innehåller historia som är en sorts definition av förgångna rum. Efter detta kommer ett 

kapitel som beskriver museets historia och dess uppbyggnad. Detta kapitel är av vikt då jag 

anser det viktigt att förstå hur museet kom till och hur det är uppbyggt. Genom detta går det 

också att få en bättre bild av hur museet fungerar idag. Den bakgrundskunskap vi har spelar, 

enligt den kognitiva psykologin, roll i hur vi tolkar ny kunskap.  

 

                                                 
1 Per Saugstad, Psykologins historia – En introduktion till dagens psykologi (1998), sv. övers. (Stockholm, 
2001). 
2 Gaston Bachelard, Rummets poetik (1957), sv. övers. (Lund, 2000). 
3 Michael Foucault, ”Om andra rum”, i Mama/Divan, (1998/97:20, ¾). 
4 Museum Studies, red. Bettina Messias Carbonell (Oxford, 2004). 
5 Nordiska museet under 125 år, red. Hans Medelius, Bengt Nyström & Elisabet Stavenow-Hidemark 
(Stockholm, 1998). 
6 Kerstin Arcadius, Museum på svenska (Stockholm, 1997). 
7 Museum Studies, red. Bettina Messias Carbonell (Oxford, 2004). 
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Efter denna introduktion kommer jag till själva huvudkärnan. I kapitlet ”Människans relation 

till museet” berättar jag i tre underkapitel om vår relation till historia, kunskap och museet och 

dess föremål. Därefter beskriver jag hur viktigt museet är för samhället som en bevarare av 

det mänskliga kulturarvet samt hur museum och samhälle samarbetar för att bilda invånarna. 

Jag sammanfattar sedan detta med en diskussion där jag binder ihop hela uppsatsen och 

resonerar kring vad jag tror att museet betyder för människan. Hela uppsatsen slutar sedan 

med en sammanfattning där jag summerar arbetet utifrån det grundläggande syftet. 

 

MÄNNISKANS INRE 

Hur kan vi förklara människans natur? Eftersom vi är människor kan vi inte studera oss själva 

utifrån, endast inifrån. Det går heller inte att förklara vad det betyder att vara människa med 

ett enkelt svar. När det gäller forskning kring människan och hennes natur finns ingen 

enhetlig vetenskap. Ekonomer, antropologer, psykologer och etnologer kan alla säga att de 

studerar människan.8 Bra redskap för att studera människans inre, det vill säga våra tankar och 

hjärnans funktioner, är dock psykologin och filosofin. Vid sekelskiftet år 1800 formades 

tanken om att filosofi kring människans själsliv bör kunna mätas och därigenom bilda en 

vetenskap. Psykologiska studier var dock inget nytt påhitt utan hade utförts i århundraden 

innan detta. Det var dock vid 1800-talets början och under dess första hälft filosofer som 

Immanuel Kant (1724-1804), Johan Friedrich Herbart (1776-1841) och John Stuart Mill 

(1806-1873) diskuterade huruvida psykologin kunde bli en vetenskap.9 Det som gav 

psykologin en skjuts framåt till att verkligen bli en vetenskap var många faktorer, dock främst 

de stora framsteg som gjordes inom de ämnen som behandlar människan. Inom fysiologin 

gjordes intressanta upptäckter av hjärnan och den mångsidiga forskaren Charles Darwins 

(1809-1882) teorier kring en evolution inom de biologiska arterna gjorde att synen på 

människans natur förändrades. Dessa framsteg lade också en grund för empiriska studier av 

psykologin som inte utförts tidigare.10 

 

Det är dock viktigt att tänka på att psykologin aldrig varit en enhetlig vetenskap där historien 

om läran haft en början och ett slut. Faktum är att den vetenskapliga psykologin även skiljer 

sig från land till land då psykologerna sällan påverkade varandra över landsgränserna.11 

                                                 
8 Roger Smith, Being human – Historical knowledge and the creation of human nature (Manchester, 2007), 1-6. 
9 Per Saugstad, Psykologins historia – En introduktion till dagens psykologi (1998), sv. övers. (Stockholm, 
2001), 22-25. 
10 Ibid., 24-25. 
11 Ibid., 25-26. 
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Den västerländska synen på människans själ och personlighet härstammar dock från de antika 

grekiska filosoferna. En av de första nedskrivna källor som hittats där tankar kring vår själ 

och kropp tas upp är från en scen av komikern Epicharmus från omkring 400-talet före 

Kristus. I texten beskriver Epicharmus en låntagare och en långivare som argumenterar kring 

om låntagaren är skyldig några pengar. Låntagaren hävdar att han inte är det då han förändrats 

och därför inte är samma man som lånade pengarna. Det mest fascinerande med denna 

historia är dock inte att filosoferna under antiken diskuterade frågor kring vår existens och 

vårt vara, utan att detta var så vanliga tankar att även teaterpubliken förstod dem. Trots att 

Epicharmus har en poäng i att vi förändras ständigt och att den person jag var för ett år sedan 

inte finns idag måste det ändå finnas en del inom oss som inte förändras, utan som definierar 

mig som den jag är.12 Denna del inom oss, som inte förändras, kanske till och med klarar en 

kroppslig död. Dessa tankar var någonting som lockade inom olika religioner. En filosof vid 

namn Herakleitos, som levde under 500-talet före Kristus fascinerades över hur människa och 

själ tillsynes kunde leva separerade. Han menade att alla element tillhörde elden, även vattnet 

där själen kom ifrån. Om en människa levde ett bra liv torkade själen och kunde vid vår död 

återvända till elden. De som däremot lever sitt liv med en blöt själ, bland annat de ignoranta 

och de druckna, lever i en egen värld där de inte kan förstå sig själva. De som lever i 

samexistens med sin själ vaknar istället, som från en dröm, och blir visare.13 

 

När det gäller psykologi har vi alla en viss kunskap i vardagspsykologi. Filosofen och 

psykologen Sigmund Koch (1917-1996) hävdade att vetenskapspsykologin inte uppstod vid 

ett visst tillfälle. För att förstärka denna tes menade han att det är en del av att vara människa 

att inneha psykologiska kunskaper. För att lösa problem som barnuppfostran, auktoritet och 

konkurrens behövs kunskap i psykologi. Förutom insikt i andra människors psykologi lär sig 

även en människa om sina egna psykologiska egenskaper, som till exempel minnets funktion, 

känslotillstånd och de handlingar jag utför. Den kultur vi lever i påverkar också hur vi går 

tillväga i vissa avseenden och var vår moral ligger. Även i våra yrken får vi olika kunskaper i 

psykologi. Läkare, lärare och militärer får tillexempel en viss lärdom i psykologi som de har 

användning av på arbetet.14 

 

                                                 
12 Raymond Martin & John Barresi, The rise and fall of soul and self – an intellectual history of personal identity 
(New York, 2006), 2-3. 
13 Ibid., 9-11. 
14 Per Saugstad, Psykologins historia – En introduktion till dagens psykologi (1998), sv. övers. (Stockholm, 
2001), 23. 
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Under antiken fanns en lära kallad humoralpatologi, eller läran om de fyra kroppsvätskorna. 

Vid obalans av dessa vätskor fick människan ett visst humör. Ett överflöd av den gula gallan 

gav ett häftigt humör, den svarta gallan gjorde människan melankolisk, ett överflöd av blod 

gjorde en person optimistisk och lättsam och slemmet gjorde människan trög och 

flegmatisk.15 Humöret kom alltså enligt de antika filosoferna från hela kroppens balans, inte 

bara från själen, vilket de flesta antika människor trodde fanns i huvudet tillsammans med 

psyket. Förnuft och sinne bebodde, enligt de antika människorna, hjärtat. Det är först på 

senare tid dessa egenskaper har fått sin plats i hjärnan.16 Dock har läran om de fyra 

temperamenten levt vidare. Filosofen Immanuel Kant (1724-1804), psykologerna Friedrich 

Herbart (1776-1841) och Wilhelm Wundt (1832-1920) och behavioristen Ivan Pavlov (1849-

1936) är exempel på män som spridit läran om människans fyra temperament vidare, även om 

de kanske inte höll med om att dessa humör berodde på obalans i kroppsvätskorna.17 

 

På 1800-talet upptäckte forskarna kopplingen mellan medvetandet och hjärnan genom en rad 

djurförsök. Forskarna opererade bort en viss del av hjärnan och observerade sedan djuret och 

upptäckte att det tappade vissa funktioner beroende på vilken del som opererades bort. Även 

om bevisen för att hjärnan och medvetandet hörde samman framlades först på 1800-talet var 

det många innan dess som hade sina aningar. Den franske filosofen René Descartes (1596-

1650) menade bland annat att människan hade en själ som kunde handla oavsett vad som 

hände i kroppen, men ändå ha en kontakt med den. Denna själ var någonting som inte fanns 

hos djur. Djuren fungerade istället bara som automater som utförde speciella rörelser när de 

utsattes för stimulering. 100 år efter Descartes konstaterande vidareutvecklade filosoferna och 

läkarna Julien Offroy de la Mettrie (1709-1751) och David Hartley (1705-1757) Descartes idé 

till att även innefatta människan. Descartes menade som sagt att djur endast fungerade som 

maskiner då sinnesorgan via nerver till hjärnan får muskler att röra sig genom impulser från 

hjärnan. Denna process kallade han reflex då signalerna mellan sinnesorgan till hjärnan och 

från hjärnan till musklerna påminner om hur ljuset reflekteras i en spegel. Dessa reflexer 

fanns även hos människan menade de la Mettrie och Hartley. Fysiologen Robert Whytt (1714-

1766) höll även med om detta och menade att pupillreaktioner, hostningar och nysningar var 

exempel på sådana reflexer.18 

                                                 
15 The book of symbols, red. Ami Ronnberg & Kathleen Martin (Köln, 2010), 398. 
16 Ibid., 340-342. 
17 Henry Egidius, Tio teman i psykologins historia (Lund, 2001), 65. 
18 Per Saugstad, Psykologins historia – En introduktion till dagens psykologi (1998), sv. övers. (Stockholm, 
2001), 35-41. 
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Om vi går tillbaka till synen på oss själv, den oföränderliga och den föränderliga delen inom 

oss, vad är det som definierar att jag är jag? Den schweiziske psykologen och filosofen Carl 

Gustav Jung (1875-1961) ansåg att vårt psyke var uppdelat i en medveten och en omedveten 

del. Psykets kärna kallas Självet och är den grundsten från vilken vi som individer växer fram. 

Självet är alltså vår omedvetna del som även styr det medvetna. Självets helhet är dock inte 

densamma som den människa vi blir. Psyket har nämligen även en medveten del kallat Egot, 

eller Jaget. Hur vi utvecklas som personer beror på hur mycket Jaget lyssnar på Självet. Det 

går att förklara Jungs syn på vårt psykologiska väsen som ett växtfrö. Fröet av ett träd 

innehåller till exempel allt som gör ett träd till ett träd. Hur trädet sedan utvecklas beror på var 

och när fröet faller, hur jorden ser ut, hur dess förhållande till solen är, med mera. Fröet är 

bara en idé om ett träd, medan resultatet är en unik skapelse. Till skillnad från denna liknelse 

kan människan även själv aktivt bestämma åt vilket håll hon vill röra sig i denna utveckling. 

Genom att lyssna till självet, till exempel genom drömmar, kan vi komma närmare vårt inre 

mål.19 

 

Jungs tankar kring psyket grundas mycket på drömmar och symboler. Som jag tidigare skrivit 

tänker sig Jung att Självet förmedlar tankar till medvetandet genom olika drömbilder. Många 

gånger är symbolerna i dessa drömmar personligt knutna och endast drömmaren kan förklara 

vad dessa sinnebilder betyder för honom. Andra gånger kan symbolerna endast förklaras som 

nedärvda bilder. Psykologen Sigmund Freud (1856-1939) kallade dessa komponenter 

”arkaiska lämningar”, Jung kallade dem arketyper. Jung menade att människan inte bara har 

nedärvda instinkter, som går att kopplas till urmänniskan, vi har också nedärvda 

föreställningar. Ordet arketyp har många gånger missanvänts för föreställningar som 

uppkommer genom vår kultur, men arketyper är någonting som finns inom oss och som 

uppvisas världen över oavsett vilken kultur vi lever i. Det går därför inte att säga att det finns 

en bokarketyp, alltså en inre urbild av en bok, då den som lever sitt liv utan att någonsin se en 

bok aldrig kan få upp en bild i sitt huvud av hur en bok ser ut. Hjältegestalten är däremot en 

arketyp då bilden av en hjälte, eller hur en hjälte skall vara, finns inom oss från den dagen vi 

föds, menade Jung.20 

 

 

                                                 
19 Carl Gustav Jung, m. fl., Människan och hennes symboler (1964), sv. övers. (Stockholm, 1978), 161-163. 
20 Ibid., 67-73. 
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Vad psykologer eller psykoanalytiker gör för att förklara människan är att dela upp 

medvetandet i flera delar. Vi har en reflexmässig del som de la Mettrie, Hartley och Whytt 

påvisat, men vi har även ett omedvetet Själv och ett medvetet Jag där namnen på dessa delar 

varierar från psykolog till psykolog. Vi har också en allmän bild av att vår personlighet 

formas av emotionella och mänskliga relationer. Vår personlighet, eller identitet, skapas alltså 

inte bara utifrån oss själva och psykets innersta frö utan även från yttre påverkan som vår 

kultur, våra känslor, vårt sociala liv och vår omgivning.21 

 

Människan och rummet 

Den franske filosofen Gaston Bachelard (1884-1962) menade att vi alla har en speciell 

anknytning till vårt barndomshus. Det följer med oss i drömmen och är boning för våra 

minnen. Då barndomshuset är den första värld vi lever i är det också vårt första universum. I 

drömmen återvänder vi ofta till detta barndomens hus som med åren utökas med delar från 

andra hus vi bott i eller fantiserat om att bo i. Tänker vi på vårt barndomshus kan vi känna oss 

lugna för huset gör oss hel. Om vårt inre hus har en källare och en vind får vi dessutom fler 

skrymslen att förvara våra minnen och drömmar i. Vinden och källaren är varandras motpoler, 

ju högre upp vi kommer, desto klarare och ljusare tankar, där befinner sig intellektet. Källaren 

är mörkrets, de underjordiska krafternas, de ociviliserades och det irrationellas plats.22 

 

Med Bachelards tankar kommer också vissa problem. Bachelards bild av barndomens hus är 

en villa med källare, mellanvåning och vind. Lägenheter och höghus saknar detta på samma 

sätt och Bachelard menar att dessa byggnader inte passar in i drömvärlden. Förhållandet 

mellan det kosmiska och byggnaden är tillgjort och skyskrapan är därmed omöjlig för 

husdrömmaren. Han menar att människor i storstaden måste fantisera sig till naturen för att få 

sig någon ro i bullret. Oljuden från staden får drömmaren omvandla till havsljud eller 

någonting annat naturligt ljud för att kunna känna lugn i sin sömn. Huvudpoängen i 

Bachelards resonemang om människans förhållande till huset är att minnena från byggnaden 

är speciella. Våra minnen från den yttre världen är aldrig lika påtagliga som våra minnen från 

barndomens hus.23 

 

 

                                                 
21 Anthony Elliott, Psychoanalytic theory – an introduction (1994), 2. uppl. (Basingstoke, 2002), 9-11. 
22 Gaston Bachelard, Rummets poetik (1957), sv. övers. (Lund, 2000), 41-56. 
23 Ibid., 56-65. 
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Det är inte bara Bachelard som ser huset som en grundstomme för vårt psykiska rum. Vårt hus 

och vårt hem har alltid varit en viktig del i vårt liv, inte bara människans utan även djurens. 

Våra hus, gryt, nästen, grottor är alla som vår skyddande livmoder i livet efter födseln. Vårt 

hus är inte bara ett skydd, det är även projektionen för vårt hem där vi känner oss trygga och 

säkra. Våra hem betyder mycket för oss och längtan eller resan hem har en central roll i 

många berättelser. Utan vårt hem känner vi oss ofullständiga, rotlösa och tomma.24 

 

Vårt hem, inte drömmarnas hus, utan vårt verkliga, ligger idag oftast i en stad. Dock var 

samhällets framgångar även under antiken viktiga i både Grekland och i Rom. Där värderades 

statens välgång högre än den enskilde individens. Det var statens uppgift att fostra och 

utveckla invånarna i samhället till att bli bättre människor.25 Människorna klarar sig inte 

själva i ett samhälle utan behöver varandra för att skapa rättvisa, menade den grekiske 

filosofen Platon (427-347 f.Kr.). Den institution som bildar staten är därför naturlig. 

Tillsammans med våra olika egenskaper bildar vi staten, som är som en människa i större 

form. Platon menade att varje människa har sin plats i samhället utifrån sina speciella 

egenskaper. Den underlägsne passar som tjänare eller slav, medan den intellektuelle bör 

utbildas för att kunna styra samhället. Detta var någonting som var bäst för alla och gjorde att 

varje individ kunde nå lycka.26 Platons lärjunge och kollega Aristoteles var dock mer för 

individen. Han höll med om mycket när det gällde Platons tankar, men menade att de som styr 

inte bara skall vara välutbildade, de skall också ha en känsla för moral och psykologi. Han 

ansåg också att de styrande inte skulle ha obegränsad makt och förespråkade därför att 

styrelsemännen bör bytas ut med jämna mellanrum. Han menade även att staten inte bara 

skulle se till samhällets bästa utan även till individens lycka och sociala miljö.27 

 

Staden har genom åren gjort människorna civiliserade och är samtidigt ett uttryck för 

möjligheter. För oss människor står staden för trygghet och balans och även om det är 

människan som gör staden ger vi den också liv. Städer är mer än bara den plats vi lever i, det 

är en historia över mänskligheten. Då städer ofta byggs på gamla grunder kan vi genom 

byggnaderna se den historiska utveckling som skett genom människans era. Staden är, precis 

som huset, någonting som följer med oss i drömmen och påverkar oss psykiskt.28 

                                                 
24 The book of symbols, red. Ami Ronnberg & Kathleen Martin (Köln, 2010), 556. 
25 Carl Wangby, Idéerna om samhället (Stockholm, 1969), 9. 
26 Ibid., 11-13. 
27 Ibid., 14-17. 
28 The book of symbols, red. Ami Ronnberg & Kathleen Martin (Köln, 2010), 614. 
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Antikens storstäder var dock ingenting jämfört med dagens metropoler. Den schweiziske 

arkitekten Le Corbusier (1887-1965), eller Charles Edouard Jeanneret som han egentligen 

hette, föreslog att vi skulle bygga jättelika höghus i storstäderna. Detta skulle underlätta 

trafiken, göra att naturen återfick sin plats och att människorna fick närmare till service. Det 

värsta han visste var villamattorna, det vill säga stora kvarter med små villor tätt inpå 

varandra. Detta tar upp allt för stor yta, människorna får ingen utsikt och tomterna blir 

minimala. Vad Corbusier ville göra var att återinföra naturen in till staden genom att bygga 

höga hus på en liten yta. Träden är människans vänner, menade han, och sol, luft och grönska 

tillhör människans glädjeämnen i livet.29 Faktum är att i och med stadens utbyggnad får vi det 

allt längre till naturen och i och med människans allt mer inrutade liv får vi mindre tid att ta 

oss till naturen. Att anlägga parker var dock någonting som blev populärt på 1800-talet och 

tanken var att rena människans själ.30 Vad Bachelard skulle anse att Corbusiers massiva 

lägenhetskomplex skulle göra med husdrömmarens psykiska rum går att diskutera. Vårt 

förhållande till det gemensamma stadsrummet är dock mer avancerat än vid första ögonkastet. 

Vi rör oss ständigt mellan olika aktiviteter och mål i en miljö som är väl planerad efter vårt 

rörelsemönster och för att estetiskt tillfredsställa oss.31 

 

Att staden, huset, rummet är betydelsefullt för människan är uppenbart. Vi engagerar oss i 

dess uppbyggnad, vårt förhållande till det och dess mening. Vi ger platser betydelse i form av 

sociala eller religiösa rum, eller egenskaper i form av privata och offentliga rum. Även om ett 

rum vid första åtanke kan definieras som ett förhållande till utrymmet mellan väggar och tak 

kan rum också vara osynliga.32 Michel Foucault (1926-1984), en fransk filosof och psykolog, 

menade att människor förändras beroende på vilket rum de befinner sig i. Det finns ingen 

mänsklig natur som förblir densamma genom tid och rum.33 

 

I dagens samhälle är rummet och rumsligheten ständigt närvarande. Även de tillfälliga rum vi 

passerar, som restaurangen, affären och teatern, får vi en slags relation till och det är denna 

relation som definierar själva rummet. Foucault menade att det finns två psykiska rum som 

förändrar människans förhållande till det verkliga rummet och det är utopin och heterotopin. 34 

                                                 
29 Le Corbusier, Vår bostad (u. å.), sv. övers. (Stockholm, 1976), 20-47. 
30 Bente Plöen, Till nytta nöje och förtret (Stockholm, 2002), 91. 
31 Ibid., 73. 
32 Michael Foucault, ”Om andra rum”, i Mama/Divan, (1998/97:20, ¾), 16-17. 
33 Rom Harré, Viktiga tänkare i psykologin (2006), sv. övers. (Stockholm, 2008), 272-278. 
34 Michael Foucault, ”Om andra rum”, i Mama/Divan, (1998/97:20, ¾), 16-19. 
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Utopier finns bara i tanken och är samhällets motsats. Om utopin ändå utförs i verkligheten 

finns också rummet i verkligheten. Omgivningen i rummet är dock ifrågasatt och omvänd, 

precis som en spegelbild. Platsen i spegeln existerar inte på riktigt, men ger en bild av ett 

verkligt rum. Det är denna sorts rum Foucault kallar heterotopier. Dessa rum är antingen 

skapade för att vara felfria i förhållande till våra egna oordnade och stökiga rum, eller rum 

som är framkallade för att visa hur skenbart det verkliga rummet kan vara.35 

 

I våra olika kulturer finns heterotopier eller föreställda rum. Dessa rum innesluter vissa, 

samtidigt som de utesluter andra. Exempel på dessa heterotopier är värnplikten eller lumpen, 

kyrkogården eller trädgården. Dessa heterotopier visar på olika rum i rummet som inkluderar 

och exkluderar saker i sin omgivning. Det finns dock olika sorters heterotopier. Kris-

heterotopin är en plats till vilken vissa privilegierade får tillgång, som till exempel 

internatskolan. Kyrkogården är en annan typ av heterotopi i form av de dödas egen stad. En 

plats där olika rum juxtapositioneras med varandra är biografen eller teatern där bioduken 

eller scenen visar oss bilder av ett annat rum. En fjärde typ av heterotopi som binder sig till 

tiden kallas heterokronier och finns i form av museer och bibliotek. På museet samlas tiden 

och i museibyggnaden trängs tusentals år på en plats där tiden står stilla.36 Motsatsen till 

heterokronierna är de tillfälliga rum som bara någon gång per år finns till. Marknader, 

festivaler och kringresande cirkusar är exempel på dessa. I några dagar fyller de ett område 

med liv för att sedan, lika plötsligt, försvinna.37 

 

De heterotopier som är av största intresse för denna uppsats är dock heterokronierna. Av de 

heterotopier jag tagit upp anser jag att museet är ett av de mest illusoriska rummen. Museet 

försöker med sina samlingar att bilda världar av det förgångna och besökaren kan genom sin 

vistelse ta sig tusentals år tillbaka i tiden, snabbt förflytta sig mellan århundraden och sedan 

återvända till samtiden. På ett konstmuseum får du se in i främmande världar och lära dig mer 

om både dig själv och konstnären. Att dessa tiden och rummens boningar är viktiga för 

människan är uppenbart när vi ser ett museum som Nordiska museet i Stockholm, ett 

renässansslott i kalk- och sandsten, som trots sin storlek endast kom att bli en fjärdedel av den 

ursprungliga planen.38 

                                                 
35 Michael Foucault, ”Om andra rum”, i Mama/Divan, (1998/97:20, ¾), 16-19. 
36 Ibid., 17-18. 
37 Ibid., 18. 
38 Bengt Nyström, ”Byggt för samlad kunskap”, i Brokiga samlingars bostad, red. Christina Westergren 
(Stockholm, 2007), 22-32. 
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Museumsinsel i Berlin är ett annat exempel på museernas betydelse för människan och för 

samhället. På en ö i den tyska floden Spree bildar fem museer ett paradis för insamlad tid. Här 

kan besökarna se allt ifrån impressionistisk konst av de stora europeiska konstnärerna från 

1800-talet till egyptiska byster eller antika arkitekturmonument. Även museerna i sig bildar en 

unik upplevelse av museiarkitektur från 1800-talet.39 

 

MUSEETS HISTORIA 

Museet har sitt ursprung i det antika Grekland och Rom, men institutionen såg inte ut som den 

gör idag. Museet var istället ett tempel för de nio muserna, ett antal gudinnor som värnade om 

konst, lyrik och musik.40 Under hellenismen, mellan år 323-146 före Kristus, blev antikens 

människor mer intresserade av sin historia och sin personliga framställning. Detta resulterade 

i att arkiv och bibliotek uppfördes för att samla skriftliga dokument samt att museer byggdes 

för konstnärliga samlingar. Vidare in på medeltiden tappades dock intresset och behovet av 

museer på grund av att kristendomens läror började spridas runt i Europa. De kristna hävdade 

nämligen att det enda från det förflutna som var av vikt var det som fanns nedskrivet i bibeln. 

Under renässansen kom dock synen på Gud och individen att förändras. Till skillnad från 

medeltidens sätt att tänka när det gällde människans skyldighet mot Gud trodde människorna 

under renässansen att var individ har ett ansvar för sitt eget liv och sin egen lycka, det är inte 

bara Gud som styr. Självutvecklingen blev en del i den allmänna utvecklingen, historia blev 

återigen viktigt och museerna fick i och med detta ett uppsving.41 

 

Under renässansen fick människorna också en ökad nyfikenhet för hur världen fungerade, 

både när det gällde naturen och kulturen. De museala samlingarna kunde därför delas upp i 

två delar: kuriosa och naturalistiska fynd och historiska och konstnärliga fynd.42 Det kom 

dock fortfarande att dröja innan museiinstitutionen kom att se ut som den gör idag. Under 

renässansens början var museet inte en enhetlig byggnad med utställningar för allmänheten. 

Samlingarna var istället utspridda på akademier och universitet eller hos privata samlare.43 

                                                 
39 ”Museums insel”, http://www.berlin.de/orte/sehenswuerdigkeiten/museumsinsel/index.en.php, (2011-04-07, 
15.50). 
40 Paula Findlen, “The Museum: Its Classical Etymology an Renaissance Genealogy” (1989), i Museum Studies, 
red. Bettina Messias Carbonell (Oxford, 2004), 24-25. 
41 Germain Bazin, ”From The Museum Age: Foreword” (1967), i Museum Studies, red. Bettina Messias 
Carbonell (Oxford, 2004), 19-20. 
42 Ibid. 
43 Staffan Thorman, “Naturhistoriska museer – historisk utveckling och nutida roll”, i Museer och kulturarv, red. 
Lennart Palmqvist & Stefan Bohman (Stockholm, 1997), 107-108. 
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Hos privata samlare var det populärt med kuriosakabinetter och kabinettskåp i vilka exotiska 

föremål, mynt, snäckor, ädelstenar och annat av värde förvarades. I dessa vackert utsmyckade 

skåp fanns ett sorts mikrokosmos eller världen i miniatyr med både naturaliesamlingar och 

kulturella ting.44 Tanken med dessa samlingar var att ta hem världen för att sedan kunna 

studera den och samtidigt visa upp sin makt och status.45 

 

I många välbärgade hem under renässansen fanns ofta ett studierum med tillhörande samling 

där männen, då samlande var en manlig företeelse, kunde studera världen. Dessa studierum 

skulle helst ligga i en avlägsen del av huset, gärna i anslutning till sovrummet. När mannen på 

kvällen kallades av sina muser skulle han kunna dra sig tillbaka till det mest privata rummet i 

huset, nämligen studierummet. När intresset för samlande började sprida sig i samhället 

började även grunden för det publika museet att läggas. Övergången från de privata 

samlingarna till de publika institutionerna gjorde att museet nu istället blev ett komplement 

till de studierum som fanns hemma. Studierummet och museet, som tidigare varit en enhet, 

började allt mer separera och bli till två skiljda byggnader.46 

 

De första museerna under renässansen kom till genom donationer och inköp till de statliga 

samlingarna som gjorde det möjligt att bygga ett museum med en omfattande samling. 

Nationalmuseer och naturhistoriska museer började därför dyka upp i Europa från början av 

1600-talet och framåt.47 Museet var dock fortfarande inte publikt på det sätt de är idag. 

Museet var en plats att studera på och även om flera forskare samsades om en institution satt 

de ensamma i var sitt hörn av byggnaden och ägnade sig åt sina undersökningar. Museet var 

alltså ingen social institution utan en intellektuell.48 

 

Det första museum som kunde kalla sig publikt var Ashmolean Museum som tillhörde 

Oxfords universitet och öppnades år 1683.49 

                                                 
44 Johan Knutsson, ”Kabinettskåp – möbler att samla i och på”, i Brokiga samlingars bostad, red. Christina 
Westergren (Stockholm, 2007), 121.  
45 Tony Bennett, The birth of the museum (London, 1995), 93. 
46 Paula Findlen, “The Museum: Its Classical Etymology an Renaissance Genealogy” (1989), i Museum Studies, 
red. Bettina Messias Carbonell (Oxford, 2004), 36-39. 
47 Staffan Thorman, “Naturhistoriska museer – historisk utveckling och nutida roll”, i Museer och kulturarv, red. 
Lennart Palmqvist & Stefan Bohman (Stockholm, 1997), 107-108. 
48 Paula Findlen, “The Museum: Its Classical Etymology an Renaissance Genealogy” (1989), i Museum Studies, 
red. Bettina Messias Carbonell (Oxford, 2004), 39. 
49 Ibid., 40. 
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Detta museum var inte bara öppet för lärda som ville forska kring samlingarna utan även 

kvinnor och folk av lägre klass fick besöka institutionen och detta sågs inte med blida ögon av 

överklassen.50 Trots detta fortsatte den publika institutionen att växa och tanken på att genom 

utställningar kunna utbilda och fostra samhällsinvånarna gjorde att en ny typ av utställning 

kom att konstrueras. År 1851 uppfördes den första världsutställningen i London i det 

spektakulära kristallpalatset byggt i glas och metall. Här kunde besökarna skåda 

industrialismens framsteg och världens etnografiska mångfald. Ett av huvudsyftena med 

utställningen var att bygga upp en nationalism hos besökarna, trots att många länder ställde ut. 

Tanken var att ländernas olikheter skulle hyllas och besökarna skulle känna en stolthet över 

sitt hemland.51 

 

Utställningen i London år 1851 var som sagt den första i sitt slag, men kom att efterföljas av 

många fler världsutställningar. Utställningen i Paris år 1900 kom dock att vara den mest 

besökta utställningen före första världskriget.52 Här kunde besökarna bland annat skåda 

exempel från Sveriges nya järnmalmsfyndigheter i Kiruna och den nya gruvindustrin med 

namnet Luossavaara Kirunavaara Aktiebolag, eller LKAB som det enklare förkortas.53 Under 

1800-talet hade alltså tanken på ett museum för allmänheten fått en ordentlig grund att stå på. 

Monumentala tempel över vetenskap och konst byggdes i storstäderna med syfte att utbilda 

människor i nationalistisk anda. Museerna började också ses som en självklarhet och varje 

huvudstad bör ha ett museum, likväl som ett bibliotek, resonerades det.54 

 

När det gäller det nationella medvetandet i Sverige har Artur Hazelius (1833-1901) varit 

viktig.55 Under 1800-talet blev nationalromantiken ett viktigt inslag i många europeiska 

länder och i Sverige var nationalismen viktig för att binda samman landet. 56 

 

                                                 
50 Paula Findlen, “The Museum: Its Classical Etymology an Renaissance Genealogy” (1989), i Museum Studies, 
red. Bettina Messias Carbonell (Oxford, 2004), 40. 
51 Elisabet Stavenow-Hidemark, ”Museitankar i tiden”, i Nordiska museet under 125 år, red. Hans Medelius, 
Bengt Nyström & Elisabet Stavenow-Hidemark (Stockholm, 1998), 41-42. 
52 Ibid. 
53 Sverker Sörlin, ”Staden bortom staden – tillblivelsen av en plats”, i Kiruna 100-årsboken I, red. Kjell Törmä 
(Kiruna, 2000), 15. 
54 Elisabet Stavenow-Hidemark, ”Museitankar i tiden”, i Nordiska museet under 125 år, red. Hans Medelius, 
Bengt Nyström & Elisabet Stavenow-Hidemark (Stockholm, 1998), 45-46. 
55 Sverker Sörlin, ”Artur Hazelius och det nationella arvet”, i Nordiska museet under 125 år, red. Hans 
Medelius, Bengt Nyström & Elisabet Stavenow-Hidemark (Stockholm, 1998), 18. 
56 Elisabet Stavenow-Hidemark, ”Museitankar i tiden”, i Nordiska museet under 125 år, red. Hans Medelius, 
Bengt Nyström & Elisabet Stavenow-Hidemark (Stockholm, 1998), 47-48. 
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År 1809 förlorade Sverige Finland och detta gjorde att den enhetliga bilden av Sverige 

förändrades. Det blev viktigt att förena landet och utröna vad som var svenskt samtidigt som 

forskarna ville få fram vad det var som skiljde landskapen åt. En rad vetenskapliga 

institutioner bildades som inriktade sig mot zoologi, botanik, ekologi, geologi och geografi. 

Dessa institutioner kunde tillsammans skapa en vetenskaplig och samtidigt konstruerad bild 

av Sverige och landskapen. När denna bild väl var uppmålad kunde läroverk, museer, 

konstnärer och författare sprida vidare denna nationsuppfattning till folket. Det var heller inte 

bara bilden av naturen som fick en ny framställning, utan även kulturlandskapet. Här var det 

forskningsdiscipliner som arkeologi, folklivsforskning, fornkunskap och dialektforskning som 

hjälpte till att ge den svenska kulturen en vetenskaplig bakgrund.57 

 

Landskapen blev under denna tid en del av dess invånare och en representation av vilka de 

som bor där var som personer. Detta medförde dock inte ett utanförskap landskap emellan 

utan landskapen var varandras syskon och Sverige var dess moder. Denna nationalism 

medförde också att en rad fornminnes- och landskapsföreningar bildades som verkade för att 

bevara regionen och landets identitet. Medlemmarna i dessa föreningar skulle samla och vårda 

landskapets kulturarv vilket hjälpte forskarna i sitt arbete att ta fram vad som är typiskt 

svenskt. Föreningarnas samlingar förvarades oftast i en del av skolan i landskapets 

residensstad, alltså inte i ett museum till en början.58 

  

Hazelius inblandning i den svenska nationaliseringen var genom sin forskning inom det 

svenska språket, sina böcker om historia och fosterlandskänsla för barn och framförallt 

Nordiska museet och friluftsmuseet Skansen.59 Förutom sitt intresse för det svenska språket 

var Hazelius fascinerad av traditioner och dess uttryck i föremål och kultur. År 1872 började 

Hazelius med sin insamling av föremål som skulle komma att bli grunden till Nordiska 

museet, vilket vid sekelskiftet år 1900 var Sveriges största museum för kulturhistoriska 

samlingar.60 

 

                                                 
57 Sverker Sörlin, ”Artur Hazelius och det nationella arvet”, i Nordiska museet under 125 år, red. Hans 
Medelius, Bengt Nyström & Elisabet Stavenow-Hidemark (Stockholm, 1998), 18-25. 
58 Kerstin Arcadius, Museum på svenska (Stockholm, 1997), 35-51. 
59 Sverker Sörlin, ”Artur Hazelius och det nationella arvet”, i Nordiska museet under 125 år, red. Hans 
Medelius, Bengt Nyström & Elisabet Stavenow-Hidemark (Stockholm, 1998), 24-25. 
60 Bengt Nyström, ”Byggt för samlad kunskap”, i Brokiga samlingars bostad, red. Christina Westergren 
(Stockholm, 2007), 23-26. 
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Museerna har utvecklats till att idag inkludera alla i en mångkulturell tanke. Alla skall 

utbildas och alla skall vara en del av museet.61 Det internationella museirådet, eller ICOM 

som det förkortas på engelska, definierade år 2007 museet som en icke vinstdrivande och 

permanent institution som är öppen för publik och finns till för utbildning, studier och 

underhållning. Museet skall också hjälpa till att utveckla och tjäna samhället och dess 

utställningar skall innehålla det mänskliga arvet, både materiellt och immateriellt.62 Denna 

definition har utvecklats sedan ICOM grundades år 1946 för att kortfattat, men ändå enhetligt 

definiera vad ett museum är och vad det står för.63 Museiinstitutionen har utvecklats avsevärt 

från att den första tanken på ett museum kom till under antiken, till de privata samlingarna i 

studierummen under renässansen, till den öppna institution som idag är en del av samhället. 

 

Museets uppbyggnad 

Ett museum kan se ut på många olika vis; det kan vara stort och storslaget som Nordiska 

museet i Stockholm, eller litet och blygsamt som Svenska skidmuseet i Umeå, som är en del 

av Västerbottens museum. En del museibyggnader är uppförda med syftet att inhysa en 

museiinstitution, medan andra museer har tagit över redan tillgängliga byggnader. Innan 

Nordiska museet skulle uppföras reste Artur Hazelius runt i Europa för att få ett grepp om hur 

samtida museiarkitektur såg ut. När han sedan år 1883 utlyste en arkitekturtävling visste han 

vad det var han letade efter. Av de 16 förslag som kom in var det dock inget som dög; alla 

saknade en nordisk karaktär. Den person som slutligen fick uppdraget var Isak Gustaf Clason 

(1856-1930) som tog över efter att Magnus Isæus (1841-1890), som ursprungligen fick det 

ärofyllda ärendet, avlidit. Byggnaden kom att bli en gigantisk byggnad med danska 

renässansslott som förebild.64 Trots formatet blev museet inte så stort som det var planerat och 

för att få plats med allting var Clason tvungen att ta till vissa arkitektoniska lösningar, som att 

gömma tjänsterummen mellan de olika våningsplanen. Var de undangömda arbetsrummen 

finns går att se när mörkret lägger sig och museet har stängt. En rad med fönster är då 

fortfarande upplysta och skvallrar om var museipersonalen finns.65 

                                                 
61 Annie E. Coombes, “Museum and the Formation of National and Cultural Identities” (1988), i Museum 
Studies, red. Bettina Messias Carbonell (Oxford, 2004), 242-243. 
62 “Museum definition”, http://icom.museum/who-we-are/the-vision/museum-definition.html, (2011-05-02, 
16.00). 
63 Kenneth Hudson, ”The Museum Refuses to Stand Still” (1998), i Museum Studies, red. Bettina Messias 
Carbonell (Oxford, 2004), 85. 
64 Elisabet Stavenow-Hidemark, ”Museibygget”, i Nordiska museet under 125 år, red. Hans Medelius, Bengt 
Nyström & Elisabet Stavenow-Hidemark (Stockholm, 1998), 89-91. 
65 Elisabet Stavenow-Hidemark, ”Händelser och hemligheter i hundraårigt hus”, i Brokiga samlingars bostad, 
red. Christina Westergren (Stockholm, 2007), 44-47. 
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Den del som besökarna får ta del av kan som sagt se olika ut. Ett av de mest häpnadsväckande 

museerna i Göteborg, enligt mitt tycke, är Göteborgs konstmuseum som avslutar paradgatan 

Kungsportsavenyn. Där museet ligger, vid Götaplatsen med Poseidonstatyn, ger byggnaden 

ett minst sagt imponerande intryck med sitt klassicistiska utseende.66 Huvudbyggnaden stod 

färdig år 1925 och utvidgades på 1960-talet. År 1996 byggdes museet ut ytterligare och fick 

då en ny entré, bokhandel, kafé och en lokal för tillfälliga utställningar.67 När du som 

besökare närmar dig museet på håll tornar byggnaden upp sig som ett modernt grekiskt 

tempel. Även skulpturerna på museet och på Götaplatsen har ett visuellt uttryck som 

härstammar från antiken. Statyn mitt på platsen har även den ett starkt samband med antiken 

då den föreställer havsguden Poseidon i den grekiska mytologin.68 Att arkitekturen så tydligt 

inspirerats av antiken är dock inte så konstigt då detta var ett vanligt förekommande 

formspråk under det tidiga 1900-talet i Sverige.69 

 

Göteborgs stadsmuseum, som ligger längs kanalen inte långt från Brunnsparken, har också 

den en arkitektur som skvallrar om antika influenser. Museets fasad har arkitekturelement 

vanligt förekommande på antika tempel, så som pediment och en fris med texten: 

”Byggnaden restes år 1750 af Ostindiska kompṮ Göteborgs museum omdanade densamma år 

1895 för sina samlingar”.70 Med denna typ av arkitektur ger museet ett auktoritärt och 

respektingivande intryck, vilket har varit en del av museets uttrycksspråk genom tiderna. 

Museet är inte bara en plats där besökaren kan lära sig om olika saker, det är också en plats vi, 

enligt mångsysslaren Henry Cole (1808-1882), lär oss att uppföra oss.71 

 

Insidan av dessa byggnader, det vill säga Göteborgs konstmuseum och Göteborgs 

stadsmuseum, är till viss del lika imponerande som utsidan, men ändå mer personlig. När 

besökaren kommer in på konstmuseet möts denne av en reception till vänster och en 

bokhandel rakt fram. Mellan dessa stationer leder en lång trappa upp till våning fyra, som till 

största del består av en avlång hall. Här kan besökaren välja om han/hon skall ta trapporna 

eller röra sig inåt mot den moderna konstavdelningen.72 

                                                 
66 Personligt besök på Göteborgs konstmuseum, 2011-04-21. 
67 ”Om museet”, http://www.konstmuseum.goteborg.se/, fliken ”Om museet”, (2011-04-29, 15.00). 
68 Personligt besök på Göteborgs konstmuseum, 2011-04-21. 
69 Eva Eriksson, ”Internationella impulser och nationell tradition 1900-1915”, i Att bygga ett land, red. Claes 
Caldenby (Stockholm, 1998), 21. 
70 Personligt besök på Göteborgs stadsmuseum, 2011-04-26. 
71 Tony Bennett, The birth of the museum (London, 1995), 102. 
72 Personligt besök på Göteborgs konstmuseum, 2011-04-21. 
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Museet har sex våningar och innehåller utställningar med 1400-talskonst till idag.73 Våning 

fem och sex har växelvis sten och trägolv och mestadels ljusa väggar. Lokalerna till de 

moderna samlingarna och de tillfälliga utställningarna har dock ett annat arkitekturspråk. Här 

ser vi större, öppna ytor, betonggolv och mycket glas. Arkitekturen är dock 

sammanfattningsvis mycket enhetlig och skildrar konsten på ett bra sätt.74 Göteborgs 

stadsmuseum är dock inte lika enhetligt i arkitekturspråket. Detta kan bero på att byggnaden, 

till skillnad från konstmuseet, inte byggdes med syftet att inhysa ett museum. Byggnaden, 

som idag innehåller Göteborgs stadsmuseum, byggdes för Ostindiska kompaniet och innehöll 

auktionssalar, direktionsrum, visningsrum och magasin. I början av 1800-talet kom ett 

naturhistoriskt museum att ta över en del av lokalerna och år 1861 blev Ostindiska huset helt 

tillägnat åt Göteborgs stadsmuseum.75 

 

Ett museum behöver dock inte vara tempel- eller slottsliknande. Vuollerims arkeologiska 

museum har en speciell arkitektonisk utformning med timglaset och inlandsisen som 

inspiration. Från parkeringsplatsen rör sig besökaren genom arkitekturen bakåt i tiden och när 

hon väl är framme vid museibyggnaden har hon tagit sig till den senaste istiden för 9 000 år 

sedan.76 Det ultimata museet har dock en inre arkitektur som gör det möjligt för besökaren att 

okonstlat röra sig genom rummen, det skall lätt gå att stänga av en avdelning utan att 

tillgången till andra rum försvåras och det skall enkelt gå att flytta på en vägg om en 

utställning behöver mer utrymme.77 

 

När kulturföreningarna började med att bygga sina länsmuseer runt om i Sverige under 1800-

1900-talet formades olika tankar om hur ett museum skulle se ut. Dock var museet ingen 

populär byggnad bland arkitekterna då de var svåra att rita. Museets verksamhet kräver 

nämligen av arkitekten att denne ritar byggnaden inifrån och ut och detta gör utsidan 

problematisk att få estetisk tilltalande. Sigurd Curman (1879-1966), som var riksantikvarie i 

Sverige i början av 1900-talet, var en av dem som hade åsikter om museibyggnadens 

arkitektur. Under 1930-talet lade han fram ett byggnadsprogram som skulle innefatta 

kulturhistoriska museer.78 

                                                 
73 ”Om museet”, http://www.konstmuseum.goteborg.se/, fliken ”Om museet”, (2011-04-29, 18.00). 
74 Personligt besök på Göteborgs konstmuseum, 2011-04-21. 
75 ”Ostindiska huset”, http://www.stadsmuseum.goteborg.se/prod/kultur/stadsmuseum/dalis2.nsf/vyPublicerade/ 
0EECE4D783FECD60C1256CC40037A9AF?OpenDocument, (2011-04-29, 18.30). 
76 “Museiområdet”, http://www.vuollerim6000.com/Museiomr_det.html, (2011-04-30, 14.00). 
77 Kerstin Arcadius, Museum på svenska (Stockholm, 1997), 239-241. 
78 Ibid., 236-239. 
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Konstmuseer ansåg han dock tillhöra en egen kategori som inte skulle ha samma utformning 

som andra museer. Det som påverkade arkitekturen i Curmans museer var bland annat den 

indelning av samlingarna som han valt att göra. Han ansåg nämligen att museets samlingar 

kunde delas in i tre olika kategorier: skådesamlingar, studiesamlingar och magasinsamlingar. 

De olika samlingarna skulle ha var sin plats och detta medförde inte bara förändringar i 

arkitekturen utan även inom museiprofessionen, som nu fick fler inriktningar.79 

 

Museiarkitekturen kom att inspireras av varuhusen och lokalens frihet när det gäller att 

förändra utrymmena. Curman ansåg också att arbetsrummen skulle vara avskiljda och 

bevakade så att besökare inte tog sig in dit de inte hörde hemma. Då museet planerades inifrån 

och ut medförde detta att den yttre arkitekturen skvallrade om vad som fanns inuti museet. 

Kulturhistoriska föremål krävde bland annat sidobelysning medan konstverk skulle ha 

överljus. Stora och regelbundna fönster vittnar om en kulturhistorisk samling medan en 

fönsterlös fasad påminner om att det är ett konstmuseum.80 

 

Trots att Curman aldrig talar om utställningen, utan bara om skådesamlingar, har hans tankar 

om museiarkitektur ändå påverkat den inre uppbyggnaden. Cirkulationen i utställningarna 

skulle vara naturlig och besökaren skulle kunna gå igenom utställningarna utan att behöva 

vända. Han tänkte sig också att de olika samlingarna skulle varieras för att skapa variation i 

museivandringen. Besökaren skulle kunna göra en avstickare från skådesamlingarna till 

studiesamlingarna. Konstvetaren Marita Lindgren-Fridell (1910-1997) ansåg även att 

estetiken i utställningen var viktig för att skapa ett levande museum som gjorde att besökarnas 

intresse stimulerades. Hon ansåg även att de som byggde utställningarna skulle studera reklam 

och skyltfönster för att få idéer till hur montrarna skulle uppföras.81 

 

Innan Curman präglades museiutställningarna emellertid av Darwins evolutionslära och 

Linnés klassifikationssystem. Under 1800-talet var nämligen forskning inom taxonomi, 

systematik och anatomi populärt och detta syntes även på museerna. Mot slutet av 1800-talet 

kom dock en ny utställningsmetod med svensken Gustaf Kolthoff (1845-1913) som 

initiativtagare. Kolthoff var jägare och konservator och mycket naturintresserad. 82 

                                                 
79 Kerstin Arcadius, Museum på svenska (Stockholm, 1997), 236-239. 
80 Ibid., 239-241. 
81 Ibid., 241-244. 
82 Staffan Thorman, “Naturhistoriska museer – historisk utveckling och nutida roll”, i Museer och kulturarv, red. 
Lennart Palmqvist & Stefan Bohman (Stockholm, 1997), 108-111. 
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På de biologiska museerna menade Kolthoff att besökarna lär sig mer om djurens liv om 

dioramor, som illustrerade de uppstoppade djuren i en naturlig miljö, byggdes. Om djuren 

ställdes ut i den miljö de lever i och inte bara var uppställda bredvid varandra i en monter får 

besökarna en upplevelse som inte går att beskriva genom texter. Denna idé slog igenom i 

Sverige, men framförallt i USA där tekniken blev en norm i de naturhistoriska museerna.83 En 

liknande tanke som Kolthoffs hade även Artur Hazelius när han år 1891 öppnade Skansen i 

Stockholm. Här var det dock den mänskliga kulturen som i första hand visades och dessutom 

inte i montrar utan i ”verkligheten”.84 

 

Det som definierar museet är dess utställningar och alla som jobbar på ett museum jobbar 

också på något sätt med dessa utställningar.85 Genom föremålen får museibesökarna en bild 

av en berättelse. Antingen kan museipersonalen leda besökarna i rätt riktning genom att 

tillföra en text till föremålet, eller så kan personalen låta objektet tala för sig själv. Detta kan 

dock leda till att föremålet ”ljuger” för besökaren om denne läser av föremålet felaktigt.86 

Museet står därför inför många dilemman när en utställning skall byggas. En del av denna 

utställningsproblematik ligger bland annat i vilken historia museet väljer att berätta genom 

sina utställningar. Begreppet ”historia” betyder inte bara vad som har hänt, det kan också vara 

en mänsklig konstruktion av vad som egentligen hände. Denna konstruktion hjälper museet 

till att bygga genom sina utställningar då berättelsen av en händelse ofta utgår från en viss 

synvinkel.87 Museet försöker idag att nå ut till allt fler besökare, vilket kräver en del av 

utställningen.88 Huvudsyftet med museerna är dock att ställa ut och lära ut och detta med hjälp 

av sina främsta tillgångar: samlingarna.89 
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87 Gaynor Kavanagh, ”Melodrama, Pantomime or Portrayal? – Representing Ourselves and the British Past 
through Exhibitions in History Museums” (1986), i Museum Studies, red. Bettina Messias Carbonell (Oxford, 
2004), 348-349. 
88 Neil Kotler & Philip Kotler, ”Can Museums Be All Things to All People? Missions, Goals, and Marketing’s 
Role” (2000), i Reinventing the Museum, red. Gail Anderson (Lanham, 2004), 167-168. 
89 C. G. Screven, ”United States: A Science in the Making” (1993), i Reinventing the Museum, red. Gail 
Anderson (Lanham, 2004), 163-166. 



 24 

MÄNNISKANS RELATION TILL MUSEET 

Museets uppgift är, enligt den tyska museologen Peter van Mensch (1947-), att vårda, studera 

och kommunicera.90 Museet finns dock också till för att förstärka vår identitet och vårt 

kollektiva minne. På museet kan vi få en inblick i den mänskliga kulturen och utan museerna 

skulle vi förlora kunskap om vilka vi är, i gemenskaplig mening. Museet kan också hjälpa till 

att ge liv åt utdöende kulturarv vilket gör att delar av vårt mänskliga arv bevaras för att genom 

museet skapa en berättelse om hur vi kom till att bli den civilisation vi är idag.91 Museet är en 

viktig institution för människan, men hur är människans relation till museet? 

 

Historia 

För att vi människor skall förstå vår historia behöver vi ibland vissa förhållningssätt som 

anknyter till samtiden. Om vi till exempel ser gamla jordbruksföremål och vi aldrig arbetat 

med jordbruk eller levt i en sådan miljö har vi svårt för att sätta oss in i objektets historia. 

Vardagliga föremål, som ett bord, en stol eller en säng, kan vi bättre relatera till och 

därigenom bättre förstå den förändring som skett över tid. Detta behov, med att knyta samman 

dåtid med nutid, är dock inte så underligt med tanke på att den mänskliga livslängden endast 

sträcker sig ett sekel, om vi har tur. Vår egen referensram till historien är därför inte så stor. 

Att ha kunskap om historia är dock en fördel om vi skall kunna reflektera över vår samtid och 

framtid.92 Historia hjälper oss att förstå att världen inte alltid sett ut som den gör idag och att 

den heller inte behöver fortsätta göra det. Utan kunskap om historia skulle inte samhället 

fungera. Staten, politiken och individen behöver historia för att röra sig framåt. Staten binder 

samman folket med hjälp av gången historia och det som kommer att bli historia, politiken 

använder samma historia för att få kraft och individen behöver också denna historia för att 

känna gemenskap och trygghet. Detta betyder att bland annat museer måste finnas för att 

bevara denna viktiga historia åt mänskligheten.93 

 

 

                                                 
90 Stephen E. Weil, “Rethinking the Museum: An Emerging New Paradigm” (1990), i Reinventing the Museum, 
red. Gail Anderson (Lanham, 2004), 74-75. 
91 Tomislav Šola, Essays on museums and their theory – Towards a cybernetic museum (Helsingfors, 1997), 8-9. 
92 Stefan Bohman, ”Besökarna och museendet av historien”, i Museer och kulturarv, red. Lennart Palmqvist & 
Stefan Bohman (Stockholm, 1997), 92-100. 
93 Gaynor Kavanagh, ”Melodrama, Pantomime or Portrayal? – Representing Ourselves and the British Past 
through Exhibitions in History Museums” (1986), i Museum Studies, red. Bettina Messias Carbonell (Oxford, 
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Historia omger oss alla; vi formar vår egen berättelse och lär oss av våra egna och andras 

misstag. Hur vi tolkar historia, eller händelser som senare kommer att bli historia, är dock helt 

individuellt. Det är omöjligt att återskapa det förflutna exakt, då de som upplevde händelsen 

kan ha olika uppfattningar om vad som skedde. Historia är därför resultatet av en urvals- och 

tolkningsprocess. Vad skall visas upp på ett museum och vilka källor skall historikerna 

använda? Det går dock inte att komma ifrån att den historia som visas på ett museum alltid är 

konstruerad. Dessutom kan museibesökarnas upplevelse av utställningen också skilja.94 Våra 

förväntningar på museet och vår tidigare kunskap och erfarenheter utgör en betydande faktor 

för hur vi uppfattar utställningen.95 

 

Då historia på museum är konstruerad framställs den ofta ur ett specifikt perspektiv. I 

Sydafrika var detta extra tydligt även efter apartheidens fall, då de vitas historia fick mycket 

mer plats på museet än de svartas. Detta var ett spår från kolonialismen96 och sammanfattas 

ganska bra med ett afrikanskt ordspråk som lyder: ”Innan lejonen har sina historiker, kommer 

berättelser om historien alltid att hylla jägaren”.97 Det vill säga, historia skildras alltid ur ett 

perspektiv och detta perspektiv utgår ofta utifrån vinnarna. Då museet är en institution som 

skall bevara det kollektiva minnet problematiseras invånarnas historiesyn om en viss 

folkgrupp diskrimineras i utställningarna. Museet har därför ett stort ansvar när det gäller 

landets historiemedvetande och den nationella identiteten.98 Precis som historia är dock även 

nationalismen ett konstruerat fenomen och det enda som kan mäta sig med nationalismens sätt 

att frammana patriotism samt sammanföra människor är olika religioner och dess 

trosföreställningar.99 

 

Historia påverkar dock inte bara massorna, utan även vår egen självbild. Genom historien har 

våra värderingar av vad som är viktigast för oss själva förändrats och dagens utveckling inom 

den sociala miljön har gjort att vår självbild och det vi identifierar oss med har ändrats.100 
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Det är dock i relation med andra vi utvecklas bäst101 och det är också genom andra vi kan 

komma underfund med vilka vi är. Det är med våra förfäder, släktingar och vänner vi bygger 

vår historia och det är via denna historia vi skapar vår identitet.102 

 

Människans förhållande till historia är inte enkelt. Vi har en kollektiv historia, som vi bland 

annat kan finna på museet, och vi har en personlig historia som vi har en individuell relation 

till. Dessa hänger dock ihop och genom att gå på museer eller att läsa i historieböcker kan vi 

bättre förstå hur vår personliga historia hör samman med den större helheten.103 Detta 

historiska medvetande väcks nämligen till liv på museerna och det har vi vant oss vid. Vi har 

också lärt oss hur vi beter oss i museibyggnaden och att vi skall uppskatta det vi ser. Eftersom 

de flesta av oss går till ett museum mer än en gång får vi också ett minne av hur ett museum 

kan se ut och även ett minne av vår upplevelse av besöket. Detta gör att när vi besöker ett nytt 

museum plockas detta minne fram och vi får en förväntning av det nya museet, vilket också 

betyder att vårt historiska medvetande utvecklas och byggs på i och med upplevelserna från 

det nya museibesöket. Det historiska medvetandet är en personlig längtan att förstå tid, 

minnen och förändringar och detta medvetande är uppbyggt genom publika erfarenheter, 

däribland museibesök.104 

 

Att ta till sig historia är dock ingenting vi nödvändigtvis gör medvetet. Vi jämför ständigt 

olika skeenden i tiden och sätter in dem efter en tidsaxel. Detta kan bland annat vara att vi 

jämför den senaste sommaren med sommaren innan eller att vi kommer ihåg när en händelse 

inträffade då den sammanföll med en födelsedag. Allteftersom tiden går bildas också ny 

historia, vilket betyder att historia är ett levande väsen; ett kalejdoskop av olika tolkningar 

som ständigt utvecklas och byggs på. På museet kan dock historien ofta framstå som död och 

på historiska museer riktas sällan intresset mot samtiden.105 Att tiden inne på ett museum står 

still är dock inte så konstigt att föreställa sig; så fort ett föremål tas in på ett museum och sätts 

i en monter mumifieras det och blir till en symbol för historien.106 
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Om föremålen dessutom kommer från en tid nära oss och vi känner igen objekten från vårt 

eget hem kan en surrealistisk känsla infinna sig och vi kommer att bli betraktare av oss själva. 

Dessa vanliga föremål, som kanske en gång använts dagligen, har kommit att tappa sin 

funktionella betydelse och istället blivit ett tecken som pekar på en kultur utanför museet.107 

 

Samlingarna på ett museum är viktiga då föremålen skapar historia. Det är också viktigt att 

objekten är äkta och har en förbindelse med historien då det ofta resoneras att det endast är 

äkta vara som kan ge oss en verklig relation till det förgångna. Kombinationen av äkta vara på 

en historisk plats med en person med erfarenhet ger därför den ultimata upplevelsen av att 

flytta sig tillbaka genom historien.108 När det gäller historia tillfredsställer museet vårt 

historiska behov och medvetande, men museet ser också till att bevara mycket av den historia 

som försvinner. Vi människor tar allt mer plats i världen och under denna framfart kommer 

också mycket till skada. Många djur är idag utrotningshotade på grund av människan och 

museets uppgift är bland annat att bevara kunskapen om dessa djur. Föremål på ett museum är 

dock döda och så även djuren. Museet ger därför förhoppningsvis oss en insikt i att vi bör lära 

oss av våra misstag och bevara naturen i verkligheten, inte bara på ett museum.109 Museet 

visar nämligen inte bara upp historia, det producerar även kunskap om historia.110 

 

Kunskap 

När det offentliga museet började utvecklas kom det tidigt att bli klart att museet skulle stå för 

att bilda sina besökare, framförallt i moral och hur idealmänniskan skulle bete sig. Vad som 

skulle visas upp i utställningarna och vad det skulle stå i den förklarande texten var det 

kuratorn, som genom sin expertis, bestämde. Fokuset låg på museets bildande av massorna, 

inte på besökarnas inlärning. Den uppfattning museet hade om inlärning grundade sig i 

behaviorismen. Det vill säga att alla är öppna för inlärning och att ett meddelande bara kan 

mottas på ett sätt. Vad individen kunde sedan tidigare var ointressant utan människan sågs 

som ett tomt blad redo att fyllas.111 
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Det som visades på museet var heller inte anpassat för alla utan utställningarna riktade sig mot 

överklassen och byggdes på en världsbild som passade den rådande politiken.112 Under de 

kommunikationsstudier som gjordes under senare delen av 1900-talet upptäckte dock 

forskarna att inlärningen och uppfattningen av det meddelande som skickas ut av olika medier 

var komplex och mångfasetterad. Det var dessutom först på 1990-talet museiinstitutionen 

kom att inse att museet måste lyssna på sina besökare om en effektiv inlärning skulle bli 

resultatet av utställningarna. På konstmuseer kan vi dock fortfarande se en äldre inställning 

till besökarnas inlärning då utställningarna ofta är byggda på tekniska grunder snarare än 

kulturella och sociala.113 

 

Inom psykologin går det att tala om olika sätt att ta till sig kunskap. Respondent lärande, som 

bygger på Ivan Pavlovs (1849-1936) forskning om betingade reflexer och operant lärande, 

som utvecklades av behavioristen B. F. Skinner (1904-1990), är två exempel. Respondent 

lärande bygger på känslor och reflexer. Om du till exempel visslar i en visselpipa varje gång 

du skall ge mat till din hund kommer slutligen hunden att reagera på visslingen och koppla 

samman detta med mat. Operant lärande bygger på samma grunder, men istället för att 

förbinda en stimulering med ett utförande belönas en självman händelse och detta kopplas 

slutligen med någonting bra. Dessa två typer av inlärningsmetoder går att sammanfatta under 

behaviorismen då båda ser på människans beteende som någonting formbart och medfött. Allt 

vi lär oss beror på hur den biologiska utvecklingen har format oss genom årtusenden. Under 

1960-talet började dock psykologerna tappa intresse för behaviorismen. Forskarna började nu 

förstå hur människan kan lära sig i samspel med omgivningen. Genom observationer av 

aggressivt beteende kan vi själva bli aggressiva.114 Vi kan även använda minnet och förnuftet 

för att lära oss nya saker. Genom minnet kan vi sammanföra symboler med företeelser och 

med förnuftet kan vi koppla samman två tidigare händelser för att nå ett nytt resultat.115 

 

Föremålen på ett museum är, som jag tidigare nämnt, ofta symboler för någonting annat. 

Även konstverk är symboler vilka, enligt psykologer som Freud (1856-1939) och Jung (1875-

1961), pekar på konstnärens omedvetna tankar. 116 
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Att museet arbetar med symboler kan dock verka problematiskt då tolkningen kan variera 

avsevärt från person till person. Symboler är däremot någonting vi människor stöter på och 

tolkar varje dag. Vissa symboler kan till och med ge lika starka känslor som det symbolen står 

för. Snöar det tänker vi instinktivt att det är kallt ute och ser vi rök antar vi att det brinner 

någonstans. Ett annat exempel på en enkel symbol som väcker kraftiga känslor är hakkorset. 

Denna symbol, som endast är ett liksidigt kors med armar, kan ändå få oss att tänka på 

nazism, andra världskriget och död. En symbol behöver dock inte uppmana till samma 

reaktion som det den symboliserar. Vissa symboler lämnar till exempel inget uppenbart spår 

att individen tolkat den. En resande mot Umeå som möter en skylt som uppmanar föraren att 

svänga längre fram lämnar till exempel inget spår hos föraren. Det är först när vi når avfarten 

vi kan se om han/hon uppfattat skyltens budskap.117 

 

För att besökaren skall komma i närheten av den tolkning av föremålet som museet vill 

förmedla gör museipersonalen en förtolkning som de genom en text bredvid objektet syftar att 

ge besökaren en knuff i rätt riktning. Museipersonalen fungerar därför som en översättare av 

föremål.118 Föremålen på ett museum skall dock tillåtas att få säga sitt, annars kan 

utställningen lika gärna bestå av enbart bilder. Det är däremot en fin balansgång mellan att 

låta föremål tala helt för sig själva och därmed riskera att besökarna misstolkar dem och att 

lämna en vägbeskrivning för hur föremålet skall tolkas och därmed frånta besökaren sin egen 

tolkningsförmåga.119 

 

Utställningen och dess föremål talar till oss via våra sinnen, framförallt genom synen. Vad de 

säger oss kan dock bero på vår kultur eller vår perception.120 Även besökarens 

utbildningsgrad och klasstillhörighet gör att individen tolkar ett föremål på ett visst sätt. På ett 

konstmuseum kan de utan kunskap om konst ha svårt att se utanför konstverkets ramar. De 

kan uppskatta arbetet bakom verket och imponeras av dess ålder, men inte dra referenser till 

andra konstverk. Den enda referenspunkt de har är verkligheten i vardagen.121  
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De med intresse för konst eller de som är utbildade i konst kan dock relatera till annan konst 

och därmed ofta anse att konst på museer skall tala för sig själv. Detta uppfattningssätt gäller 

inte bara på konstmuseer utan även på andra museer. Har vi ingen tidigare kunskap om det 

som visas har vi också svårt för att koppla samman objektet med vad det symboliserar. Det är 

därför viktigt att tänka på att föremålen inte förvandlas till symboler för alla, för vissa är 

objekten bara föremål.122 

 

Vår kultur påverkar även vår perception. Alla kulturer har nämligen inte samma ambitioner 

att lösa vissa problem. Vissa kulturer lär individen att vissa problem är onödiga att lösa. På 

samma sätt påverkar vilken sorts familj vi lever i hur vår perception kan utvecklas. I en 

arbetarfamilj kan barnen lära sig att handskas med problem på ett konkret sätt, medan barn i 

en tjänstemannafamilj kan lära sig att uttrycka sig abstrakt samt tänka utanför banorna. Detta 

gäller även i en akademikerfamilj där barnen många gånger tidigt tränas i att uttrycka sig i tal 

och skrift. Genom studier av människans kognitiva inlärning upptäckte psykologerna under 

1960-1970-talet att samspelet mellan människor har mycket större påverkan på intelligensen 

än vad forskarna tidigare trott. Detta medförde att förskolan utvecklades då barn som tränats i 

socialt samspel får det lättare i skolan.123 

 

För att museet skall kunna nå alla när det gäller inlärning måste museipersonalen noga tänka 

igenom vilken typ av kunskap de vill förmedla. Museologen Tomislav Šola (1948-) menar att 

museet skall sluta jämföra sig med det utbildningssätt som skolor har.124 Även om förskolan 

uppskattar inlärning via samspel med andra fungerar utbildningar på högre nivå som 

”kunskapsfabriker”125 som arbetar med att fylla eleverna med lärdom. Museet skall istället 

förmedla sätt att tänka som alternativ mot att endast förmedla kunskap. Lärdom på museer 

skall inte spridas genom utbildning utan genom kommunikation. På detta sätt lär museet ut ett 

kreativt sätt att tänka. Om vi dessutom förstår världen och vår historia blir vi också mer 

toleranta och förhoppningsvis bättre människor.126 Museets uppgift enligt ICOM är, som jag 

tidigare nämnt, just att hjälpa till att utveckla och tjäna samhället.127 
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Museet och dess föremål 

Det viktigaste som finns på ett museum är samlingarna och det är också dessa samlingar som 

definierar institutionen. Det går att se museet som en bevarare av tredimensionell historia eller 

ett arkiv för erfarenhet.128 Museet speglar vårt samhälle då det visar hur viktiga objekten är 

för oss då vi till och med skapat tempel över dem. Människans förhållande till föremålen är 

tvåsidigt då vi både skapar dem och använder dem för att kunna leva våra liv. Alla tillverkade 

föremål på ett museum berättar därför en historia då inget föremål som skapades av 

människan saknar ett syfte. Genom föremålen kan vi därför sprida ett budskap till andra. 

Museet visar dock inte enbart upp ett föremål, utan en samling av dem.129 Tillsammans med 

andra föremål skapar objekten en historia och en enhet; ”en mening behöver alla dess ord, ett 

rum alla dess föremål”.130 Föremål är alltså sammankopplade med varandra. 

 

När vi, eller museet, för in föremål i en samling ändrar de betydelse. De kan gå från att vara 

skräp till att bli konst eller historia.131 Detta gör att föremålen på ett museum kan variera från 

en soppåse till ett känt konstverk. Det kan till och med vara så att dessa två anses värda lika 

mycket. Ett massproducerat föremål kan nå museet då det har möjlighet att gå från att vara ett 

vardagsföremål till att anses som en ikon inom konsthistorien eller att det haft en betydande 

roll inom formgivning. Det massproducerade föremålet kan också anses viktigt inom kultur- 

eller socialhistoria då det varit vanligt i våra liv eller varit betydande för vår utveckling. På 

detta sätt förs ofta föremål från populärkulturen in i museet.132 

 

Föremålen på museet kan beskrivas som ett portabelt kulturarv. Jag har tidigare nämnt att 

objekten på ett museum är symboler för en kultur utanför museet, men det går också att 

beskriva dem som dokument över en annan verklighet. Föremålens identitet har flera lager 

och i och med att tiden går utvecklas dess kontext. Tillsammans med resten av föremålen i 

samlingen förändras det enskilda föremålets dokumentära sammansättning och bildar med 

resten av samlingen en levande enhet som museipersonalen kan forma och föra vidare till 

andra medier.133 
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De andra medierna kan dock inte ersätta objekten utan bara ge oss en bättre förståelse för 

dem. Hur bra ett föremål är på att fungera som ett portabelt kulturarv beror på två faktorer: tid 

och kulturell betydelse. Ju äldre ett föremål är desto längre historia har den. Däremot säger 

historien inte mycket om föremålet om människan inte gett den en betydelse.134 

 

En stor blandning av objekt möts på utställningen där historia förvandlas till kommunikation. 

Denna kommunikation sker inte bara mellan utställning och besökare, utan även mellan dåtid 

och nutid.135 På museerna är utställningarna som innehåller föremålen ofta uppbyggda på ett 

liknande sätt. Det finns montrar, piedestaler och väggar som både skyddar föremålen och 

underlättar för besökarna att se dem. Även ljus är ett viktigt inslag i själva upplevelsen av 

föremålen. Till objekten hör ofta en förklarande text som kan kompletteras med bilder. Även 

andra medier, som ljud, film eller datorer kan användas i utställningarna. Om museer 

dessutom anser att den information som finns i utställningen inte räcker kan även 

informationsblad eller broschyrer delas ut till besökarna.136 

 

Även besökarnas rörelsemönster påminner om varandra. När besökarstudier gjordes under 

senare delen av 1900-talet kartlades besökarnas beteende på museet och detta har knappt 

ändrats med tiden. Under ett besök på museet tar sig den vanliga besökaren väldigt lite tid till 

att betrakta de enskilda objekten, istället försöker han/hon hinna med alla utställningar på 

museet. De frågar sällan någonting, kritiserar sällan utställningen och vad de har för 

bakgrundskunskaper framgår inte under besöket. Även om många besökare förväntar sig att få 

någon sorts kunskap under besöket drivs dock majoriteten av besökarna av någonting som kan 

distrahera individen från vardagsstressen som både underhåller och släcker nyfikenhetens 

törst.137 

 

För staten är museet en viktig del av staden då den civiliserar människan, men även för oss 

individer betyder museet mycket för vår egen självbild och identitet. I detta kapitel har jag 

talat om vikten av historia och hur vi människor tar till oss kunskap. 
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Enligt vissa psykologer lär vi oss bäst i sociala sammanhang och detta gör att museet är en 

viktig del för vår kognitiva inlärningsförmåga. I antologin Museum, media, message138 skriver 

konsthistoriken och museologen Ivo Maroević (1937-2007) att det är besökaren som gör 

utställningen tillsammans med individens tidigare kunskap och erfarenheter. Även om det är 

någon på museet som gjort utställningen och valt vilket meddelande som skall sändas ut 

upptas detta meddelande inte på samma sätt av alla människor. Vi kan titta på objekten i 

utställningen men för vår inre syn se ett annat föremål. Då vi människor har en så stark 

relation med vår omgivning påverkas vi även av den, oavsett om det är vår sociala, kulturella 

eller historiska omgivning.139 Trots detta skriver arkitekten Le Corbusier (1887-1965) i sin 

essä Other Icons att: ”Museet är en ny uppfinning; en gång fanns där inga. Så låt oss erkänna 

att de inte är en fundamental komponent i det mänskliga livet som bröd, dryck, religion, 

ortografi (skriftspråk och stavning) [...] ingenting från det förgångna är till någon direkt 

användning för oss. För våra liv i denna värld är en stig på vilken vi aldrig kan återfinna våra 

steg.”140 

 

MUSEET OCH SAMHÄLLET 

Har museet en målgrupp? Majoriteten av museerna försöker locka alla till att besöka 

institutionen och för att uppfylla alla besökares krav görs besökarstudier för att utröna vilka 

som går på museum och vilka som inte gör det.141 På museet skall alla, oavsett social-, 

kulturell- eller utbildningsbakgrund träffas i detta forum för idéer och kunskap. Detta är i alla 

fall tanken med museet och om denna idé besannas på alla museer går att diskutera. Oavsett 

vilka som besöker ett museum är institutionen i alla fall viktig för bevarandet av vårt 

historiska och kulturella arv. Vad av denna historia museet visar och hur museet väljer att 

framställa den beror dock på behovet i samhället. Museet är inte unikt när det gäller att bevara 

historia och att samla på föremål. Det som gör museet unikt är dess kombination av dessa två 

tillsammans med ambitionen att bilda befolkningen.142 
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Museets uppgift enligt ICOM är, som jag tidigare nämnt, att utveckla och tjäna samhället 

genom studier, utbildning och underhållning. Museet skall även vara en icke vinstdrivande 

organisation och dess utställningar skall innehålla det mänskliga arvet.143 Även om museet 

kan jämföras med ett bankvalv med ovärderliga skatter är det viktigare vad museer gör än vad 

de innehåller. Museets viktigaste uppgift är att bygga besökarnas identitet så att de med 

kunskap om historia och den mänskliga kulturen bättre kan interagera i samhället. Vår historia 

är viktig för oss i nuet, men ändå går det att se tid som olika typer av nu. Historia väljs ut för 

hur det passar i nuet och historia blir därigenom en del av nuet. Framtiden är även den en 

förväntning av nuet och därför också ett nu vi hoppas på. Museet förvaltar historia för att 

hjälpa oss i detta nu och i det framtida nuet.144 

 

Museet har över tid nästan fått en mytisk status. The British Museum i London har kommit att 

bli en symbol för museiarkitektur med sitt klassicistiska formspråk och där, innanför dess 

väggar, finns all världens samlade kunskap.145 Museet är inte bara en databank för 

tredimensionella objekt, det är ett tempel över människan. Vi kan gå hit för att uppleva oss 

själva genom den kulturella historien, skåda oss från varje vinkel och imponeras över de 

framsteg som lett oss till det samhälle vi lever i idag.146 Verkligheten bakom det mytiska 

museet är dock inte lika glamorös. Många museer lider idag av pengabrist.147 Göteborgs 

konstmuseum har till exempel varit i en ekonomisk kris sedan 1990-talet148 och år 2010 

talades det om att konsthallen tillhörande museet skulle stängas under fyra år under bygget av 

ett kulturhus vid Backaplan på Hisingen.149 Under stora protester ändrades dock förslaget och 

konsthallen håller fortfarande öppet.150 
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Det är inte bara pengabrist som hotar museerna. För att bevara det kulturella arvet vid en 

naturkatastrof har ICOM designat ett program för museer i nödsituation, eller MEP151 som det 

förkortas på engelska. MEP utbildar både museipersonal och brandmän och liknande så att de 

vet vad som skall göras vid en jordbävning, orkan eller likartad situation. MEP försöker även 

utforska vilka åtgärder som kan göras för att förhindra att en katastrof förstör kulturarvet.152 

ICOM ser även till att arbeta för bevarandet av Japans kulturarv då mycket av dess historiska 

arv kommit till skada vid jordbävningen den elfte mars år 2011 och den efterföljande 

kärnkraftsolyckan.153 I händelse av krig eller andra konflikter där kulturarv kan ta skada finns 

även Blue Shield, som sedan år 1954 har arbetat med att rädda vårt mänskliga arv från att 

förstöras.154 

 

Genom att det finns organisationer som dessa kan vi förstå betydelsen av vårt kulturarv och 

vad det skulle betyda om någonting förstördes eller försvann. Under revolutionen i Egypten i 

början av år 2011 bröt sig ett gäng vandaler in i Egyptiska museet i Kairo och stal och 

förstörde kulturhistoriska föremål. Detta upprörde många av Egyptens invånare och efter 

dådet var det inte bara polis och militär som bevakade museer och monument, utan även 

civila som ville hjälpa till så att inte mer av det kulturhistoriska arvet kom till skada.155 Detta 

visar att inte bara olika bevarandeinstitutioner bryr sig om kulturarvet utan även den vanliga 

människan. 

 

Vår historia och våra förfäder är en viktig del av vårt liv. Förfäderna har varit med och banat 

ut en väg för oss och vi har mycket att tacka dem för den värld vi lever i idag. Vi har i många 

tusentals år värnat om våra avlidna förfäders kroppar och tillhörigheter och bevarat dem som 

om de vore heliga. Vi ärver våra förfäders ägodelar när de går bort och vi kan lära oss av 

deras kultur genom föremålen.156 De föremål som släktingar till den döde inte tar emot kanske 

hamnar på ett museum där de bevaras som en symbol för en tidigare generation som inte 

längre finns till. 

                                                 
151 Museums’ Emergency Programme. 
152 ”Museums Emergency Programme”, http://icom.museum/what-we-do/programmes/museums-emergency-
programme.html, (2011-05-21, 16.00). 
153 “ICOM encourages Japan’s efforts in protecting its cultural heritage”, 
http://icom.museum/news/news/article/icom-encourages-japans-efforts-in-protecting-its-cultural-
heritage/L/0.html, (2011-05-21, 16.00). 
154 ”About The Blue Shield”, http://www.blueshield-international.org/index.php?option=com_content& 
view=article&id=41&Itemid=19, (2011-05-21, 16.30). 
155 Meghan Strong, “The State of Egyptian Antiquities Today: An Update”, http://www.drhawass.com/blog/ 
state-egyptian-antiquities-today-update, (2011-05-21, 17.00). 
156 The book of symbols, red. Ami Ronnberg & Kathleen Martin (Köln, 2010), 790. 
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Temat för årets (2011) internationella museidag var museer och minnen. Denna museidag är 

någonting som anordnas av ICOM och hålls omkring 18:e maj varje år. Under denna tid 

tolkar olika museer årets tema och besökarna får tillfälle att sätta sig in i olika museologiska 

tankar.157 Museet skall också alltid ha mottot ”Museer är viktiga medel för kulturellt utbyte, 

berikande av kulturer och utveckling av ömsesidig förståelse, samarbete och fred mellan 

människor”158 i åtanke. Under år 2011 var det som sagt museer och minnen som var i fokus 

och på de engagerade museerna kunde besökarna få lära sig mer om det kollektiva minnet, det 

bortglömda minnet och förbindelsen mellan museet och invånarnas identitet.159 Detta är även 

av en händelse lite vad denna uppsats handlat om.  

 

DISKUSSION 

Hur viktig är historia egentligen för oss och hur påverkar museet oss då institutionen är ett 

arkiv för vårt kulturella och historiska arv? I denna uppsats har jag försök att ge en bild av hur 

museet är en del av vårt identitetsbyggande, samt hur museet arbetar för att bilda besökarna. 

Då museet arbetar med föremål som står som symboler för kulturella och historiska skeenden 

är det dock svårt att få alla besökare att uppfatta utställningen på samma sätt då tolkningar 

skiljer sig från person till person. 

 

Den historia vi påträffar på ett museum är konstruerad precis som den nationalism många 

museer försöker förmedla. Med detta menar jag dock inte att museet medvetet försöker förse 

dess besökare med falsk historia utan att historia kan tolkas på flera sätt. Alla har vi väl varit 

med om att vi talat om en händelse och upptäckt att uppfattningen om vad som hände skiljer 

mellan oss och den vi talar med. Kanske kommer vi ihåg olika, eller så befann vi oss på olika 

platser och såg därför sådant som den andra inte såg, eller så uppfattade vi inte känslan som 

omgav händelsen på samma sätt. Om museet skall skildra en händelse går det inte att ta med 

hur många aspekter som helst utan museet får välja vad som passar bäst. Museet samarbetar 

även många gånger med staden i detta urval då staden genom museet kan forma dess 

invånare. 

 

                                                 
157 ”What is IMD”, http://network.icom.museum/imd2011/what-is-imd/what-is-imd.html, (2011-05-21, 18.00). 
158 ”Museums are an important means of cultural exchange, enrichment of cultures and development of mutual 
understanding, cooperation and peace among peoples”, Förf. övers., Ibid. 
159 ”Museum and memory”, http://network.icom.museum/imd2011/imd-2011/museum-and-memory.html, (2011-
05-21, 18.00). 
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Den stad vi lever i försöker nämligen ständigt civilisera sina invånare och detta kan den göra 

då staden, husen och rummet betyder mycket för oss människor. Då historia fyller våra liv är 

även historia en rumslighet, ett sorts psykiskt rum som fyller världen. Om vi kommer till en 

plats eller ett rum står vi inte där helt opåverkade utan vi tar in platsen och känner dess 

historia. Har vi varit där förut kan vi komma ihåg händelser förknippade med platsen och har 

vi aldrig varit där innan kan vår tidigare kunskap ändå säga oss mycket om dess historia 

genom dess arkitektur, det kulturella landskapet eller bara någonting som påminner oss om ett 

annat rum. På så sätt är historia ett sorts rum i rummet, eller heterotopi som Foucault kanske 

skulle ha sagt. Jag vet dock inte om Foucault skulle ha godkänt historia som en heterotopi, 

men då denna rumslighet är konstruerad av oss människor för att ställa det verkliga rummet i 

motljus menar jag att det rum vi ser genom våra ögon, fylld med våra tidigare erfarenheter 

och kunskap om historia, är en sorts personlig heterotopi som vi aldrig fullt ut kan dela med 

oss av till andra. Historia lägger sig alltså som en hinna över ögonen och påverkar den 

projektion vi ser av rummet. 

 

Historia påverkar vår självbild och identitet och med kunskap om historia kan vi även 

reflektera över framtiden. På vilken plats kan vi då lära oss om denna historia om inte på 

museet? Självklart finns det böcker och skolor där vi kan lära oss minst lika mycket och 

kanske mer, men museet är en institution dit vi kan gå en regnig söndagseftermiddag om vi 

känner behov av lite kunskap eller bara lite underhållning. Det jag menar är att museet är en 

frivillig plats dit vi kan gå en gång per år utan att känna press på oss att vi måste lära oss 

någonting. Museet skall nämligen inte, enligt vissa, utbilda besökarna på samma sätt som 

skolan gör, utan genom kommunikation. Detta håller även jag med om då jag anser att 

kunskap på museet skall kännas otvunget. Då många besökare kommer till museet för att 

slippa vardagsstressen tycker jag inte att de skall ha en press på sig att de måste lära sig 

någonting under just det besöket. 

 

Museets anställda måste lyssna på sina besökare för att kunna finna ett sätt att kunna bilda 

dem på ett bra sätt och detta har museipersonalen gjort genom tiden. Till en början fokuserade 

personalen mest på vikten av att bilda besökarna och inte på hur individerna tar till sig 

kunskap. Detta förändrades dock när forskarna upptäckte att inlärning är personligt och att vi 

lär oss genom andra. Vår tolkning av kunskap och föremål är helt individuell och formas av 

vår klass och kultur. 
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Jag som har växt upp i en arbetarfamilj med en mor som började studera på universitet när jag 

gick i mellanstadiet märker själv hur jag slits mellan ett konkret och logiskt sätt att tänka och 

ett abstrakt och mer svävande sätt att lösa problem. Jag märker även hur museipersonalens 

förtolkning kan vara bra i min familj då vår bakgrundskunskap alla gånger kanske inte räcker. 

Dock menar jag samtidigt att konst skall upplevas fritt då en förklaring kan förstöra den inre 

bild jag har av verket. Ett alternativ till detta kan då vara lösa informationsblad eller 

broschyrer som besökarna får ta om de vill. Sättet museer idag bildar besökare kan dock 

utvecklas och bör också ständigt utvecklas precis som samhället. 

 

Museets viktigaste tillgångar är dess föremål. Att människan är beroende av föremål är tydligt 

då vi till och med byggt tempel över dem. Dessa tempel är även rest över människan då det är 

vi som tillverkat föremålen. Objekten på museet är därför symboler för den kultur vi 

människor skapat. På ett museum skapar föremålen tillsammans med andra objekt en historia. 

Föremålen kopplas samman med varandra och blir till symboler för en värld utanför museet. 

De föremål som förs in på ett museum ändrar på så sätt innebörd; skräp kan bli till konst och 

trasiga föremål representerar historia. Istället för bilder i en bok använder sig museerna av 

föremål för att berätta en historia för besökarna om människans uppfinningsrikedom och hur 

vi använt oss av föremål genom tiden. 

 

Hur viktiga föremålen är för oss människor gjorde sig också tydligt under revolutionen i 

Egypten. Invånarna där valde att skydda sina historiska monument, även om de riskerade att 

bli skadade på kuppen. Föreningar och råd som ICOM och Blue Shield visar hur viktig vi 

anser att vår historia är och det blir därigenom uppenbart hur betydelsefulla även museerna är. 

Museerna är dock inte bara väsentliga när det gäller bevarande. Då museerna är öppna 

institutioner dit alla är välkomna hjälper museerna även till att bygga vår identitet och ge oss 

mer kunskap om vår historia och därigenom lära oss från tidigare misstag. Utan historia blir vi 

identitetslösa och museernas innehåll vittnar om vår mänskliga existens. 

 

I denna uppsats har jag visat på hur viktig historia och föremål är för oss människor och hur 

museerna använder sig av detta för att förmedla kunskap till dess besökare. Utan historia blir 

vi identitetslösa och med hjälp av museet kan vi bygga på denna kunskap om historia, inte 

bara den allmänna historien utan även vår egen. Då museet är så pass viktigt för oss kan även 

staden forma dess invånare genom museet. Jag har tidigare visat att museet väljer vilken 

historia det skall ställa ut och detta kan staden också påverka. 
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Museet är därför viktigt för människan för att vår historia bygger vår egen identitet. På samma 

sätt är museet även viktigt för samhället då de kan vara med om att bygga denna identitet. 

Genom museet kan staden alltså forma invånarna, förhoppningsvis till bättre människor. 
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SAMMANFATTNING 

Syftet med denna uppsats var att utforska hur viktig historia, kultur och föremål är i 

människans liv. Jag har även sett på hur museet, som bevarar och förmedlar just historia, 

kultur och föremål, påverkar människan och dess identitet. Det finns ingen enhetlig forsning 

när det gäller människan och hennes natur, dock fungerar filosofi och psykologi bra vid 

studier av människans inre. Psykologin som vetenskap utvecklades under 1800-talet, 

filosofiska tankar har dock funnits sedan antiken. Vi har också en speciell relation till rummet 

och det barndomshus vi levde i fungerar, enligt filosofen Bachelard (1884-1962), som boning 

till våra tankar och drömmar. Vi kan också se rummet som en psykisk företeelse som 

förändrar människan beroende på var vi befinner oss. 

 

Museet har utvecklats från att ha varit ett tempel för de nio muserna, till att bli privata 

studierum, till att slutligen inkludera alla i denna öppna institution som är en del av samhället. 

Museernas arkitektur kan variera från att vara slottsliknande till att vara betydligt mer 

blygsamt. I Sverige har det nationella medvetandet, som ligger till grund för många museer, 

utvecklats av bland annat Hazelius (1833-1901) som öppnade både Nordiska museet och 

Skansen i Stockholm. När det gäller museiarkitektur har riksantikvarien Sigurd Curman 

(1879-1966) påverkat många museer i Sverige. Museet är viktigt för oss människor då den 

genom historia och kunskap bygger vår identitet. Vår egen referensram till historien är inte 

stor, däremot är kunskap i historia viktigt för att vi skall kunna reflektera över den samtid vi 

lever i. Museet är därför viktigt då det bevarar denna kunskap för människan. Hur vi tar till 

oss denna kunskap beror dock mycket på vilken kultur och klass vi växt upp i. Detta påverkar 

även vår perception då vi lär oss bäst genom samspel med andra människor. 

 

Museets viktigaste tillgångar är dess föremål som kan ses som ett portabelt kulturarv. Genom 

dessa objekt förvandlar museet historia till kommunikation och föremålen ändrar betydelse, 

från att ha varit till exempel bruksföremål till att peka på en kultur utanför museet. Det 

meddelande museet skickar ut tas dock inte upp på samma sätt av alla besökare. Museets 

uppgift är dock att bygga besökarnas identitet så de bättre kan samverka i samhället. 

Museerna är viktiga för människan och även för staden. Organisationer som MEP och Blue 

Shield visar hur viktigt bevarandet av vårt kultur- och historiearv är för framtiden. Varför det 

är viktigt beror dock till största del av samma anledning: historia, och därigenom museet, 

bygger vår identitet. 
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