
UMEÅ UNIVERSITET

Institution för kultur och medievetenskaper
Kulturentreprenörsprogrammet
Examensarbete 

Museet en plats för alla? 

 Föreställningar om ett kommunalt museum 

The museum a place for everyone?

Ideas about a municipal museum 

Hanna Eriksson

Examensarbete: VT 2014
Handledare: Håkan Berglund-Lake 



Förord 

Våren 2013 spenderade jag tio veckor på Örnsköldsviks museum & konsthall. En rolig och givande

tid som lett till extrajobb. När det var dags för en andra praktikperiod våren 2014 kändes det därför 

självklart att tillbringa även den på museet. Vid den här tidpunkten var en utställning i full färd med

att byggas upp. Med snickarbyxor och skor med stålhätta, var jag under min praktikperiod en del av

uppbyggnaden. 

Med tanke på min anknytning till Örnsköldsviks museum & konsthall, känns det både meningsfullt 

och naturligt att skriva c-uppsatsen riktad till museet på något sätt. Som ny i museivärlden ser jag 

förhoppningsvis företeelser med ny blick, saker som de museianställda kanske missat eller inte 

reflekterat över och det tror jag kan vara till uppsatsens fördel i mötet med informanterna. I min 

umgängeskrets möts jag ständigt av frågande blickar när de får höra att jag är på museet. Det är 

tyvärr få som känner till vad som händer där och allra minst vad personalen gör. Jag vill på något 

sätt ta fasta på vad icke-besökare tycker och sätta det i relation till vad besökare tycker om 

Örnsköldsviks museum & konsthall. Med det sagt står min ena fot stadigt i icke-besökarnas värld 

och den andra i museets sfär.  

Under skrivprocessen har jag ventilerat tankar med personal från museet. Till er vill jag säga tack. 

Allt bollande har varit värdefullt. Till min vän Sandra vill jag tillägna ett särskilt tack.



Innehållsförteckning

Inledning.....................................................................................................................4
Syfte och frågeställning ...............................................................................................................5
 Avgränsning.................................................................................................................................5
Material och metod.......................................................................................................................6

Tillvägagångssätt ....................................................................................................................6
Metoddiskussion.......................................................................................................................8

Teori och begrepp.........................................................................................................................9
Upplevelsesamhället.................................................................................................................10
Historia ....................................................................................................................................12
Kapital .....................................................................................................................................12

Tidigare forskning ........................................................................................................................13
Museiväsendets väsen - om en institutions identitet ................................................................14

Disposition ...................................................................................................................................15
Museer som upplevelse.............................................................................................17

Upplevelsen i olika dimensioner och funktioner..........................................................................19
Icke-besökare blir besökare...........................................................................................................23

Kulturarvet - ett viktigt uppdrag.............................................................................27
Historia - bra för individen ...........................................................................................................27
Betydelsen av historien.................................................................................................................30

Lika fast olika – en avslutning .................................................................................33
Sammanfattning........................................................................................................35
Käll- och litteraturförteckning.................................................................................37

Opublicerade källor ......................................................................................................................37
Publicerade källor.........................................................................................................................37

Internetkällor:..........................................................................................................................38



Inledning

I Sverige har vi såväl statliga som kommunala och privata museer. Museer har haft en självklar 

plats i många svenska städer och varit en central mötesplats för socialt umgänge och för kulturell 

bildning. Museer fungerar inte bara som medborgarnytta utan är också en viktig ekonomisk resurs 

för turismnäringen.1 Enligt Statistik från Riksförbundet Sveriges museer ökar landets museers 

besöksantal, både statliga och kommunala. Det sker en stabil ökning från år till år. Statistiken från 

2012 visar att museibesöken under de senaste åtta åren har ökat med sammanlagt 18%.2 Hur 

kommer det sig att folk dras till museer mer nu än tidigare?

Många menar att att vi under 2000-talet lever i vad som skulle kunna kallas en upplevelsetid.3 Där 

ligger fokus inte endast vid materiella ting, utan vid upplevelser som man kan bära med sig. Om det

nu faktiskt är så att vi prioriterar upplevelser i högre grad än materiella ting så skulle detta helt klart 

kunna vara till ett museums fördel och en möjlig förklaring till att besöksantalet på museer fortsätter

att stiga. Samtidigt vet vi att det är långt ifrån alla som kan kalla sig vana museibesökare, vad är de 

ovana besökarnas intressen och vad tycker både besökare och icke-besökare är viktigt med ett 

museum?  

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka besökare och icke-besökares föreställningar om museer 

och vad de tycker är viktigt med ett museum? 

För att kunna besvara studiens syfte har tre centrala frågeställningar fungerat som stöd, dessa är;

                  -    Varför besöker man museer alternativt varför besöker man inte museer?

                  - Vilka är museets viktigaste uppdrag enligt besökare och icke-besökare?

                  - Vad skulle få personer att besöka museer oftare?

1 Johan Armbrecht. Svenska museers ekonomiska effekter En beskrivning och skattning av svenska museers påverkan
på den utländska turismen till §Sverige, www.sverigesmuseer.se , 2014-04-25.

2 Robert Olsson. ”Landets museer behöll sin starka roll under 2013”, www.sverigesmuseer.se, 2014-05-05.
3 Bengt Wahlström. Guide till upplevelsesamhället Från musik & museer till sushi & spa, (Stockholm, 2002), 9.
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 Avgränsning

Med tanke på studiens omfång har jag valt att begränsa mig till Örnsköldsviks museum & konsthall.

Ett museum som likt många andra kommunala museer strävar efter ett ökat besöksantal. Studien 

riktar sig till Örnsköldsviks museum & konsthalls besökare och icke-besökare. För att kategoriseras 

som besökare i studien krävs minst två besök under ett år och de som  ingår i kategorin icke-

besökare har aldrig varit där eller endast besökt museet ett fåtal gånger. Utifrån svaren görs en 

jämförelse dem emellan. Informanterna väljs inte utifrån någon bestämd målgrupp, men i den mån 

det varit möjligt är de spridda efter kön och ålder. 

Material och metod

Materialet består av intervjuer. Det är sex enskilda intervjuer och två gruppintervjuer utförda med 

icke-besökare. Därtill sex enskilda intervjuer med besökare. Syftet är att få en förståelse kring synen

på museet och finna svar på varför informanterna besöker alternativt inte besöker museet och därför

lämpar sig kvalitativa intervjuer bäst. Den kvalitativa intervjun är användbar då forskaren önskar  

förståelse och söker kunskap bortom frågor som går att besvara på en skala eller med ja och nej 

frågor.4 Utöver informanterna, har jag i samtal med andra även tagit fasta på deras åsikter i de fall 

studien kommit på tal. Dessa kommer att hänvisas som spontana samtal i studien. På så sätt har fler 

röster blivit hörda. Studiens informanter är uppdelad i två kategorier och presenteras som:

Besökare 1, 60-65 akademiskt utbildad. Icke-besökare 1, 30-35 akademiskt utbildad

Besökare 2, 30-35 ej utbildad Icke-besökare 2, 30-35 akademiskt utbildad 

Besökare 3, 45-50 akademiskt utbildad. Icke-besökare 3, 20-25 ej utbildad 

Besökare 4,.25-30 ej utbildad. Icke-besökare 4, 45-50 akademiskt utbildad 

Besökare 5, 45-50 akademiskt utbildad. Icke-besökare 5, 25-30 akademiskt utbildad

Besökare 6, 35-40 ej utbildad. Icke-besökare 6, 50-55 ej utbildad 

Icke-besökare gruppintervju 1, 30-35 ej utbildad 

Icke-besökare      -//-      , 55-60 ej utbildad 

Icke-besökare     -//-      , 55-60 ej utbildad 

Icke-besökare gruppintervju 2, 30-35 akademiskt utbildad 

Icke-besökare     -//-      , 30-35 akademiskt utbildad 

Icke-besökare     -//-      , 30-35 akademiskt utbildad 

4 Karin Widerberg. Kvalitativ forskning i praktiken, (Malmö, 2002), 125.
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Tillvägagångssätt 

För att ta reda på besökare och icke-besökares föreställningar om Örnsköldsviks museum & 

konsthall lämpar sig den kvalitativa intervjun bäst. Jag har valt att utföra en semistrukturerad 

intervju eftersom den tillåter viss förberedelse med teman och frågor och där jag inte endast 

behöver förlita mig på det fria samtalet. Genom intervjun vill jag komma åt deras åsikter, hur de 

tycker och tänker. I samtalet och mötet mellan mig och informanterna hoppas jag kunna förstå deras

sätt att resonera kring museet.5 

Det som gör den semistrukturerade intervjun meningsfull för min studie är att samtalet får sväva 

relativt fritt. Det är inte raka frågor och svar utan liknar mer formen av ett samtal, intervjupersonen 

tillåts på så sätt att ta mer plats. Jag utgår från en frågelista baserad på mina frågeställningar, med 

tre övergripande teman; museivanor, besöket och Örnsköldsviks museum & konsthall. Frågelistan 

för icke-besökarna skiljer sig något från dessa teman, samtliga finns med men temat; intressen har 

lagts till. Vardera tema har i sin tur underfrågor som fungerar som stöttepelare i de fall det behövs. 

Ordningsföljden på frågorna anpassas efter intervjun och behöver inte följa någon specifik ordning. 

Detta sätt som intervjuerna utförs på ger mig möjlighet att följa upp olika samtalstrådar och styra 

samtalet med informanten, vilket ger mig som forskare god kunskap om vad intervjupersonen anser 

är viktigt. Dessutom ger det också intervjupersonen chansen att prata om det den vill.6 Vid 

intervjutillfällena spelades samtliga samtal in, vilka sedan transkriberades. 

En problemformulering som funnits med mig genom intervjuerna är vilken betydelse min 

anknytning till museet haft för besöksinformanterna? Har de känt sig tvingade att prata positivt om 

museet i rädsla för att jag skvallrar? Jag har också varit medveten om att informanterna gärna vill 

behaga studien, vilket riskerar att den bara får ros och inte ris. Därför har jag varit extra tydlig med 

att betona anonymiteten. Det är också därför jag endast valt att använda ålderskategorier och 

utbildningsnivå. Personal eller andra besökare på museet ska inte kunna utläsa vilken informant 

som är vem.

När man använder sig av en semistrukturerad intervju som metod är det mötet man fokuserar på och

är beroende av. Eftersom intervjun är ett möte mellan två individer ser utfallet av intervjuerna olika 

5 Widerberg (2002), 15.
6 Alan Bryman. Samhällsvetenskapliga metoder, (Lund, 2008), 415.
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ut.7 Resultaten av intervjuerna är en kombination mellan mitt och informanternas sociala samspel 

vilket jag fick erfara.8 Under de första intervjuerna var jag mer nervös och osäker än intervjuerna 

mot slutet. Jag kände vid ett tillfälle att jag började rodna. Jag kunde se mig själv från ett 

utifrånperspektiv och bilden av mig som ”professionell” intervjuare var svår att identifiera sig med. 

Vilken miljö man befinner sig i spelar också in för intervjuns utfall, samma sak gäller när man talar 

om tid.9 Det vill säga om man har tidspress eller inte. Vid ett tillfälle var jag och en besökare 

hemma hos mig. Jag satt med fötter och ben uppslängda i soffan. Informanten i en fåtölj mittemot 

och utanför fönstret hade det börja skymma. Det var en avslappnad intervju och jag fick ett rikligt 

intervjumaterial. Den intervjun blev särskilt lyckad till skillnad mot en intervju som hölls i museets 

lokaler. Just den var mer stel. Troligtvis kände informanten av stämningen och kände därför stort 

ansvar att ”ge” mig så bra intervjumaterial som möjligt. Vid transkriberingen rös jag av min egen 

tystnad, medans informantens röst tvingade ut ord på ord. Min tystnad var av den anledningen bra, 

men samtidigt dålig eftersom den kanske satte informanten i en obekväm situation.

I slutänden är det upp till mig som intervjuare att få informanten att känna sig bekväm. Det som 

gjordes för att till möjligaste mån uppnå det var att låta dem bestämma plats för intervjun. Mitt 

bemötande gentemot informanten spelar också roll för hur bekväm de kommer att känna sig. Hur 

jag möter och följer upp samtalstrådar.10 Frågorna under intervjuerna ställdes i olika ordning på 

grund av att samtalen hade eget liv och gled iväg åt olika håll. Det kunde därför vara lätt att missa 

någon följdfråga. I de fall detta skedde kunde kompletterande frågor ställas i efterhand via mail. 

Intervjun är till för att låta informanten tala och även fast det spratt inom mig ibland så hade jag det 

i åtanke, men det är klart att jag till viss del fällde in kommentarer. 

Metoddiskussion

Informanterna har delvis valts och tillfrågats utifrån mitt kontaktnät, vänner och familj. Av dem har 

jag sedan blivit tipsad och kommit i kontakt med fler informanter, den så kallade snöbollseffekten.11

Det var svårare att få tag i besökare. Dock är besöksintervjuerna längre, inte medvetet utan mest 

troligt för att dom hade mer att säga. Intervjuerna har sammantaget gett ett tillräckligt material för 

att genomföra en analys eftersom intervjuerna till slut gav liknade svar. Informanterna presenteras 

7 Widerberg (2008), 16f.
8 Bryman (2008), 341.
9 Ibid., 419.
10 Widerberg (2008), 101.
11 Bryman (2008), 196f.
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utifrån kategorierna besökare och icke-besökare. De tillskrivs inte något kön eftersom det inte har 

någon betydelse för studiens syfte. Vid tillfällen då det tjänat studiens syfte har jag preciserat 

informanternas yrke eller uppväxtförhållanden, generellt går det inte att utläsa några mönster i 

utsagorna som kan relateras till utbildningsnivån och därför har jag bortsett från det i analysen. När 

jag refererar till besökare och icke-besökare i studien hänvisas det direkt efter citatet mellan 

parenteser, till skillnad från resten av studien som bygger på fotnotsystem. Detta för att underlätta 

läsningen, det blir tydligt i texten vem av besökare och icke-besökare som sagt vad.

För studiens seriositet har de forskningsetiska riktlinjerna som antogs av humaniora 1990 följts.12   

Informanterna har vid första kontakt (via mail) och andra (vid intervjutillfället) blivit informerade 

om att deras anonymitet garanteras, vilket jag fått deras samtycke till. Samtliga informanter har fått 

en kort beskrivning vad studien syftar till innan intervjuerna påbörjats. 

Efter att alla intervjuer transkriberats och transkriberingsutskrifterna lästs flera gånger kunde jag till

sist se mönster bland informanternas utsagor som sedan kategoriserades i två övergripande teman. 

Tematisering kan ses som en avkodning av verkligheten. Ett arbetssätt som låter analysen följa de 

spår som i efterhand gör sig tydliga.13 Därför blir undersökningens analys och resultatdel uppdelad 

och baserad på materialets två tydligaste teman. Informanternas tal om museet som en upplevelse 

och museet kopplat till historia. 

Det går inte att bortse från eller neka till att undersökningens resultat har en del av mig inbäddat. 

Mitt tonfall och formulering av frågor är inte neutrala. Jag som person tycker och tänker, jag 

uppmuntrar och matar vissa samtalstrådar och andra inte. Därför blir jag själv en del av det jag 

skådar.14   

Teori och begrepp

Den teoretiska bas som undersökningen vilar på är en modell som kallas för behovstrappan och 

begrepp som upplevelse, entertainment-, educational-, escapist-, esthetic-dimensionen, 

historiemedvetande, diskurs, kapital, socialisation och habitus vilka är hämtade från olika teoretiker 

12 Forskningsetiska principer inom humanistisk forskning, vetenskapsrådet, 2014-05-12.
13 Billy Ehn & Orvar Löfgren. Kulturanalyser,  (Malmö, 2001), 43f.
14 Billy Ehn& Barbro Klein. Från erfarenhet till text Om kulturvetenskaplig reflexivitet, (Stockholm, 1996), 12.
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och forskare. Dessa har på olika vis bidraget till förståelsen av besökare och icke-besökares 

föreställningar om museer och vad de tycker är viktigt med ett museum? Begreppen ska i analysen 

fungera som teoretiska glasögon, där fenomen förklaras utifrån det sättet att se. 

Upplevelsesamhället

Alla kommuner har idag en hemsida, så även Örnsköldsvik. Under ”Uppleva och göra” ligger 

Örnsköldsviks museum& konsthall. Därför blir det nödvändigt att klargöra  vad begreppet 

upplevelse kan innebära och vad upplevelsesamhället står för och kommer ifrån. 

Ordet upplevelse kommer från engelskans experience, vilket är svårt att översätta då innebörden av 

experience på svenska innefattar två ord. Upplevelse och erfarenhet. Där upplevelse står för ”vara 

med om något som direkt berörd part” eller ”uppfatta och värdera på känslomässigt plan”. 

Erfarenhet bygger på ”erfara”, som antingen betyder ”genom egen upplevelse blir medveten om” 

eller ”få kunskap om” eller ” har långvarigt utövande av någon praktisk verksamhet bakom sig”. 

Upplevelse kan sammanfattningsvis sägas syfta till känslor och sinnen, medan erfarenhet syftar mer

till kunskap och medvetenhet.15 Jag väljer att tolka upplevelsen som något känslor och sinnen 

utsätts för och får kunskap om. Tom O'Dell skriver i Upplevelsens materialitet om upplevelsen som

allt fler fokuserar på, både individer och företag. Därtill museer tänker jag. Upplevelsens 

materialitet målar upp nutidens samhälle och ger olika förklaringsmekanismer på hur människan 

tänker upplevelser.16 Lena Mossberg och Erik Nissen Johansen skriver i Storytelling 

Marknadsföring i upplevelseindustrin om  upplevelsen som både kan vara emotionell och eller 

fysisk17. 

Litteratur om upplevelser kopplat till samhälle och kultur är idag också sammanflätad med 

ekonomi. Det är inte relevant att titta på det för denna studie utan det som istället blir intressant är 

att se hur samhället utvecklas till ett upplevelsesamhälle och vilken roll museer har i det. 

På 50-talet beskrev en amerikansk psykolog Abraham Maslow en teoretisk modell som kallas 

behovstrappan. Den handlar om människans behov om ett självförverkligande och hur det 

utvecklas.18 Maslows modell går mer än väl att applicera på samhällen idag. Upplevelsesamhällets 

existens kan delvis förklaras med stegen i trappan, dessa är följande:

15 Tom O'Dell. Upplevelsens materialitet, (Lund, 2002), 20.
16 Lena Mossberg & Erik Nissen Johansen. Storytelling: marknadsföring i upplevelseindustrin. (Lund, 2006), 125.
17 Ibid., 7ff.
18 Jan Bärmark. Självförverkligandets psykologi. Ett centralt tänkande i Maslows tänkande, (Stockholm, 2010), 92f.
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 Kroppsliga behov

 Trygghetsbehov

 Gemenskaps- och tillgivenhetsbehov

 Uppskattningsbehov

 Självförverkligande

Det första steget, Kroppsliga behov, står för vårt överlevnadsbehov så som mat, kläder och 

någonstans att bo. Andra steget, Trygghetsbehov, betyder vår materiella trygghet, pengar att kunna 

köpa det vi "behöver".19 Generellt kan man säga att vårt västerländska samhälle uppfyller de två 

första stegen. När ett steg uppfylls strävar man naturligt efter nästa. Det betyder att när det 

kroppsliga- och trygghetsbehovet är uppfyllt börjar strävan mot gemenskap, uppskattning, och

självförverkligande - alla dessa är honnörsord i upplevelsesamhället. Vidare är det på grund av eller 

tack vare att de tre sista eftersträvas vi har museer i vårt samhälle. Museer skulle annars inte fylla 

någon funktion.

Trots att denna studie inte fokuserar på upplevelseekonomin är Joe Pine och James Gilmore, vår 

tids mest lästa och respekterade inom området fruktbar för studien. De har urskiljt och delat 

upplevelser i fyra olika dimensioner.20 Dimensionerna kan ge förklaringar till varför vi väljer olika 

upplevelseaktiviteter. 

 The Entertainment. Syftar till underhållning och är en passiv upplevelse för sinnena. Denna 

dimension innefattar läsning, se på en match, konserter och teaterföreställningar. 

 The Educational. Syftar till utbildning. Till skillnad från Entertainment är det här en aktiv 

aktivitet eller händelse för personen, där personen lär sig genom att delta i aktiviteten, 

exempelvis att man på ett museum klär ut sig i tidstypiska kläder och agera i en bestämd 

tidsepok.   

 Escapist. Är en verklighetsflykt. Här är deltagarna återigen aktiva i aktiviteten eller 

händelsen. Deltagaren blir en del av den miljö den befinner sig i exempelvis som på 

Disneyland.

 Esthetic. Syftar till det estetiska. Deltagaren är passiv, men uppslukas av det den ser. 

Till Esthetic-dimensionen hör konstutställningar och museer. 

19 Bärmark (2010), 92f.
20 B. Joseph Pine & James H Gilmore. The experience economy. (Boston 2011), 59ff.
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Historia 

Historikern Peter Aronsson har skrivit Historiebruk - att använda det förflutna. Boken är en 

samling av hans forskning från senare tid och det är den min beskrivning av historiebegreppet vilar 

på.21 I olika sammanhang använder vi oss av historiebruk, kanske helt omedvetet. Det kallas 

historiebruk när vi använder (brukar) historia på ett bestämt sätt.22 Bland museer brukas historia 

ständigt när de berättar om den tid som varit. Det ger kunskap om något till någon. Med andra ord 

får besökare möjligheten till ett Historiemedvetande. Med vårt historiemedvetande har vi förmågan 

att förstå sambandet mellan dåtid, nutid och framtid. Hur det styr och återges i historiebruket. Det är

alltså ett visst urval av historiebruk som iscensätts och som i sin tur formar vårt 

historiemedvetande.23 När vi får kunskap och berättelser om det förflutna skapas en ”erfarenhet” 

som ger oss möjligheten att tänka oss framtiden. Studien syftar till att undersöka besökare och icke-

besökares föreställningar om museer och vad som är viktigt med dem. Eftersom arbetet med 

kulturarvet är en del av museets uppgifter, går det att anta att informanterna talar om historiebruk på

ett eller annat sätt. Hur man gör det kommer att artikuleras på olika sätt från informanterna, vilket 

gör diskursbegreppet relevant. Det allmänna sättet att definiera diskurs är ett bestämt sätt att tala 

om och förstå världen.24 Med diskursbegreppet i bakhuvudet kommer det informanterna berättar att 

förstås på ett rikare sätt. Vi kan förstå dess betydelse eller sätta det i ett större sammanhang.25 

Diskursen kommer i studien, i de fall det blir tydligt, att användas som en förklaring till individens 

sätt att uttrycka sig. Vidare är uttryck aldrig bara avbildningar av en redan existerande verklighet. 

Representationerna bidrar att skapa den.26 Därmed uppstår ett normativt sätt att tänka och förstå 

vardagen. Dessa kan i sin tur, när diskursen belyses, kritiseras.27 Något som kan verka självklart kan

i och med diskursen bidra till en ökad förståelse.

Kapital 

Intervjusamtalen med informanterna kommer att analyseras med några av Pierre Bourdieus 

begrepp. Bourdieu menar att tillgångar i ett samhälle är begränsade och människor måste med sitt

kapital konkurrera om dessa tillgångar. Det finns tre olika kapital, ekonomiskt, kulturellt och

symboliskt, vilka kan användas i olika sammanhang.28 Min studie kommer troligen möta 

föreställningar om olika kapital, antingen implicit eller explicit uttryckt från informanterna. Därför 

21 Peter Aronsson. Historiebruk – att använda det förflutna, (Lund, 2004), 8.
22 Ibid., 17.
23 Ibid., 17f.
24 Marianne Winther Jörgensen & Louise Philips. Diskursanalys som teori och metod, (Malmö, 2010), 7.
25 Ibid., 15.
26 Ibid., 15f.
27 Ibid., 8.
28 Anthony Giddens. Sociologi, (Lund, 2007), 121f.
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blir Bourdieus teori fruktbar för mitt syfte. 

Det ekonomiska kapitalet innebär ekonomiska tillgångar, men inte nödvändigtvis ”ekonomi” i 

vanlig mening. Utan det ekonomiska kapitalet kan exempelvis vara ditt anseende utåt och ditt 

inflytande. Kort sagt dina symboliska och materiella tillgångar.29 I och med det västerländska 

moderna samhället har det vuxit fram nya sätt att mäta välstånd.

Kulturellt kapital innebär personens kompetens inom områden som litteratur, språk och resor. Det 

existerar framförallt i människors kroppar, vår smak och hur vi för oss, tänker och tolkar, våra 

erfarenheter, hur vi talar och rör oss.30 Detta fungerar som en avskiljare och kan därför bidra till 

reproduktionen av klass. Beroende på sammanhang ändras kapitalets värde. För att det kulturella 

kapitalet ska vinna legitimitet måste personens kunskaper erkännas i den kontext den befinner sig i. 

Oavsett vilket kapital man pratar om, går det att påstå att vi delvis ärver privilegiet att erhålla dessa 

från våra föräldrar. Vare sig det är ekonomiskt eller kulturellt kapital. Thomas Johansson, professor 

i pedagogik vid Göteborgs universitet, skriver i Vardagslivets socialpsykologi att när ett barn föds 

startar socialisationen. Människans kulturella kompetens. Det är i mötet med andra, föräldrar och 

nära vänner, barnet lär känna sig själv och sin omvärld. Snabbt lär barnet sig hur man är pojke, 

flicka vad som är rätt, fel eller vad som är snällt, dumt. Det är genom socialisationen barnet blir en 

social varelse och kan därigenom hantera samhällets normer och kulturella koder. Barnet får 

kompetens att handla i olika miljöer.31 

Det är med vad Bourdieus kallar habitus vi hanterar vår omvärld. Kapitalet är en del av vårt habitus,

lagrat i våra kroppar. Informanternas habitus ger dem olika förutsättningar att hantera ett 

museibesök. Någon som är uppvuxen med konst och ett högt kulturellt kapital, det vill säga en 

överföring av kulturellt kapital, kan visa sig ha lättare att förstå en utställning på egen hand.

29 Broady Donald. ”Kulturens fält. Om Pierre Bourdieus sociologi”, i: Masskommunikation och kultur, (1988), 3.
30 Pierre Bourdieu. Kultursociologiska texter, (Lidingö, 1993), 15.
31 Thomas Johansson & Philip Lalander. Vardagslivets socialpsykologi, (Stockholm, 2013), 29.
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Tidigare forskning 

Det finns en uppsjö av studier och avhandlingar som rör museer, några exempel är Museernas roll i

samhället - En intervjustudie av Stockholms stadsmuseum, Länsmuseet Röhsska och konsten - 

att marknadsföra sig genom sociala medier, Museet som plats och verksamhetsfält, Museernas roll 

i samhället - En intervjustudie av Stockholms stadsmuseum, Länsmuseet Gävleborg och 

Världskulturmuseet, Museets påverkan på människans identitet etc. Många är skrivna ur museets 

perspektiv med fokus på verksamheten där materialet ofta är personalintervjuer. Färre är skrivna 

utifrån besökare och icke-besökares tankar. Dock finns det. Eva Insulander har i sin avhandling 

fokus på besökares lärande. Insulander bidrar till hur museers kommunikationsprocess genom 

utställningar når besökares förståelse. Detta är ett exempel på att det finns forskning kring 

museibesökare. Min studie kan hämta inspiration från denna avhandling även då vi har olika syften.

Det finns utöver studier och forskning självklart också musei-besöksundersökningar. Då ofta i 

utvärderingssyfte, antingen på museers eget initiativ eller på uppdrag av kulturrådet.  

Museiväsendets väsen - om en institutions identitet 

Museer har identitetskris skriver Svante Beckman och Magdalena Hillström i en artikel från 2001 i 

Tvärsnitt. Artikeln beskriver hur man kan förstå ett museum och deras uppgifter. De beskriver 

museers fyra idealbilder och även om min studie inte kommer att beröra samtliga idealbilder anser 

jag dem värd att kort beskriva. De ger en bra bakgrund till museers olika uppdrag och inriktningar, 

dessa är:

Skattkammaren där föremålen står i centrum. Museipersonalen är expert och samlare. Besökare ses 

som gäster och förväntas visa respekt för föremålen. Museipersonalen ser ofta att ”gästernas” 

kunskaper är bristande.32  Arkivet där också föremålen är i centrum, men ses istället som 

studieobjekt. Museipersonalen är områdesexpert och kan allt om föremålen.33 Folkskolan står för 

kunskapsförmedling. I den här idealbilden ser man föremålens funktion som bärare till berättelser 

som berättas där och då. På det viset får föremålen sitt värde. Museipersonalen ses som pedagoger, 

vars främsta uppgift är att skapa ”möten” mellan dem och besökarna.34 Teatern där föremålen ses 

som rekvisita i utställningar. Sakkunnigheten är här ej i centrum, snarare är museipersonalens 

32 Magdalena Hillström, ”Arvtagarna: minnen och museipolitik vid Nordiska 
museet och Skansen kring 1902” i Kulturarvens dynamik – Det institutionaliserade kulturarvets förändringar, red. 
Magdalena Hillström (Linköping, 2005), 103.
33 Ibid., 104.
34 Ibid., 104.
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förmåga att gestalta föremålen på bästa sätt det viktiga. Deras kompetens är att skapa lockande och 

snygga installationer som inbjuder besökaren till en upplevelse.35

Många museer, skriver Beckman och Hillström, axlar flera idealbilder samtidigt, den ena behöver 

inte utesluta den andra 36. Beckman och Hillström visar på museernas slitning mellan två uppdrag, 

eller två roller. Samlingen gentemot publiken.37 Användningen av Beckman & Hillströms artikel 

kommer att fokusera på museets roll gentemot publiken. Informanterna uttalar sig om museet i form

av besökare (publik) eller potentiell besökare (publik). Anna Jönsson och Emma Petersson 

undersöker i studien Det angelägna museerna GLO – ett språk i förändring två trender, där den ena 

är att museer idag är mer publikorienterad än tidigare. Den andra är om en förändrad diskurs om att 

ekonomisera kultursektorn. De skriver om hur museer idag får finna sig i att konkurrera med all 

upplevelseindustri.38 Jönsson och Peterssons teoridel förklaras på ett sätt som ger min studie idéer 

på hur det kan utformas.

Berit Ljungs avhandling Museipedagogik och erfarande fokuserar på museipedagogers arbete och 

roll. Vilket är ett intressant perspektiv för min studies skull då informanterna kommer att prata om 

hur de upplever Örnsköldsviks museum & konsthall. Det pedagogiska arbetet på museer idag skulle

kunna få än mera betydelse. Ljung skriver att den reflekterande och kunskapsmässiga del 

museipedagoger ger, kan i framtiden ligga till grund för öppenhet.39

Disposition 

Föregående kapitel har behandlat studiens utgångspunkter, material och vilken litteratur och 

teoretiska begrepp som studien tar avstamp ifrån. I följande kapitel presenteras och diskuteras 

museet som upplevelse utifrån vad besökare och icke-besökare uttrycker. Besökarna beskriver vilka

känslor som uppstår vid ett museibesök och dessa diskuteras sedan som ett uttryck för människans 

självförverkligande. Vi får även insyn vad icke-besökare gör istället för att gå på Örnsköldsviks 

35 Ibid., 104.
36 Svante Beckman & Magdalena Hillström, ”Museiväsendets väsande. Om institutionens identitet” , Tvärsnitt nr 4  
(2001).
37 Beckman & Hillström (2001), Tvärsnitt nr 4.  
38 Anna Jönsson & Emma Peterson. Det angelägna museet. GLO – ett språk för förändring.
Examensarbete/ institution för museologi. (Lund universitet, 2011).
39 Ibid., 140.
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museum & konsthall. Kapitlet förklarar upplevelsens olika dimensioner och funktioner hos 

besökarna och icke-besökarna. I slutet av kapitlet förklaras varför icke-besökarna blir besökare av 

museer i andra städer i Sverige och utomlands. Analysen av de olika delarna i kapitlet handlar om 

kapital, socialisation, behovstrappan och annan litteratur som bidrar till förståelsen av 

informanternas utsagor. Kapitel tre handlar om informanternas åsikter om museets uppgift att 

berätta vår historia. Här diskuteras och förklaras vad historien ger individen och vilken funktion och

betydelse den har, för vem historien är särskilt viktig. För att ge någon småskalig klarhet i detta har 

historiebegreppet valt att främst förstås enligt Aronsson, begreppet diskurs gör sig också synlig i 

kapitlet. 

I det sista avslutande kapitlet sammanfattas det inledande kapitlet, ”Museet som upplevelse” och 

”Ett viktigt uppdrag”. Frågor, tankar och diskussionen knyts ihop.    

12



Museer som upplevelse

Andy Warhol-utställningen var ju fantastisk när den var här, det var ju jätteroligt... och det

var ju bara en wow upplevelse. (intervju besökare 1)

StarWars, hade precis sett filmerna för jag hade inte sett filmerna först...det var kul, en 

liten happening. (intervju icke-besökare 4)

Besökare eller icke-besökare? Hur som helst förväntar de sig att museet ska bjuda på upplevelser. 

Detta blir tydligt i intervjusamtalen då talet om upplevelsen löper som en röd tråd genom 

intervjuerna. En informant associerar ordet till museum; "Upplevelse, känslor, kanske 

känsloupplevelse. En upplevelse kopplat till känslor", (intervju besökare 3). En upplevelse är, precis

som informanten menar nära förknippad med känslor.40 Däremot existerar upplevelsen inte av sig 

själv utan det är människan som söker sig till och införlivar dem.41 Besökare berättar att de ofta 

känner ”inspiration”, ”lust” och att det är ”trevligt” att gå på museer. En upplevelse kan betraktas 

personlig och unik för individen. Det är något man är med om och något man själv är med och 

skapar.42 ”Inspiration”, ”lust” och något som är ”trevligt” är uttryck som kan tolkas komma från den

övre delen av behovstrappan och som enligt Maslows teoretiska modell betyder, en strävan mot 

självets behov att utveckla egenskaper.43 Människan strävar automatiskt efter ett rikare och 

meningsfullare jag, vilket kan ske när man ingår i ett sammanhang. Därför kan besökarnas känslor 

ses som resultat av människans strävan efter självförverkligande, för övrigt anses Sverige vara det 

mest självförverkligande landet i världen.44  Detta styrker människans motiv till upplevelser vilket 

hänger ihop med det svenska samhället. 

Vi kan slå fast att det västerländska samhället och därmed också det svenska samhället har passerat 

vad Maslow kallar det kroppsliga och trygghetsbehovet, vi har mat och någonstans att bo.45 Vi har 

det vi behöver för att överleva och vi har ofta mer materiella ting än vad som är nödvändigt. Idag är 

det allt svårare att mäta status i materiella ting, eftersom marknaden och utbudet är stort. Det 

40 O'Dell (2002), 20.
41 Ibid., 13.
42 Ibid., 20.
43 Bärmark (2010), 92f & 96.
44 ”Inglehart – welzel culture map, författare okänd”, www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp, 2014-05-06.
45  Wahlström (2002), 23.
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betyder att priserna hålls nere och många har råd att konsumera.46 Istället blir det allt vanligare att 

mäta status i form av upplevelser.47 Just därför blir det intressant att besökare uttrycker att museet 

ska vara en upplevelse. Museiupplevelsen ska komma till uttryck i olika skepnader och bland annat 

göra oss överraskade, förundrade och upplysta (intervju besökare 1&3). De kan som O'Dell skriver 

både aktivera kropp och själ.48 Känslor som uttrycks i samband med en museiupplevelse kan liknas 

med känslor som uppstår vid andra typer av upplevelser. Precis som Jönsson och Peterson hävdar 

och diskuterar ”slåss” museer, däribland Örnsköldsviks museum & konsthall, med andra om samma

publik.49 Upplevelser är vad besökarna vill ha eller behöver för att tillfredsställas.

                                            

 StarWars, bra arrangerat. Kändes kul för det är något jag vuxit upp med. Kul att se allt 

närmare. (intervju icke-besökare 1)

                

Här blir informanten nostalgisk då hen vuxit upp med filmerna. Minnen och känslor är närvarande 

vilket leder till att vi vill konsumera upplevelser. O´Dell menar att vi lär oss att uppskatta 

upplevelser och därför kommer fortsätta söka efter dem.50 När vi får uppleva upplevelsen som vi 

sökt oss till, närmar vi oss också självförverkligandet. Det är som Maslow menar, vi har ett behov 

av bekräftelse från andra och bekräftelsen sker här genom en utställning. Utställningen uppskattas 

av besökaren och blir därför ett tecken på självets strävan efter självförverkligande.

Vi lever som sagt i ett välståndssamhälle där vi äger mycket mer än tidigare, O'Dell skriver i 

”Upplevelsens materialitet” att trots vår välfärd finns en gräns vad som ryms i våra hem. Hyllor, 

väggar och förråd är ofta överbelamrade och nu har vi övergått till att fylla våra mentala ”hyllor”. 

En besökare berättar att ett museibesök ”ger mig perspektiv, jag kommer att lära mig nåt, även om 

jag kanske vet mycket om ämnet innan”, (besökare 2). Upplevelsen är besöket och summan av 

upplevelsen blir för informanten kunskapsmässig. Kombinationen av upplevelsesamhället och 

kunskapssamhället är påtaglig. Båda föder varandra, individen vill uppleva och lära samtidigt.51 

Vårt privilegierade samhälle ger oss också möjligheten att välja vilka upplevelser vi vill fylla våra 

liv med. För vissa är museiupplevelsen något av det bästa, för andra är det helt andra upplevelser.

46 Bo Lilja, ”Marknadsekonomi”, (www.expowera.se), 2014-03-25.
47 Mossberg (2006), 21.
48 O'Dell (2002), 32f.
49 Persson & Peterson (2011), 10.
50 O'Dell (2002), 33.
51 Wahlström (2002), 20f.
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Upplevelsen i olika dimensioner och funktioner

Människor föds in i olika sociala och kulturella kontexter som kommer att prägla oss.52 Från den 

stund vi kan se och höra kommer vi också att socialiseras. När man är barn är de viktigaste 

socialisationsagenterna föräldrar och andra vuxna i ens närhet.53 Beroende på var och av vilka vi 

socialiserats kommer vi också att attraheras av olika upplevelser och kulturella uttryck.54 

Informanterna ger uttryck för att det inte bara är upplevelseindustrin som konkurrerar med museet, 

utan sport och föreningsliv är något icke-besökarna engagerar sig inom. Kulturen för besökarna likt 

idrotten för icke-besökarna stärker människan och uppfyller ett behov av uppskattning, samhörighet

och respekt, vilka alla tyder på strävan mot självförverkligande.55 Informanterna ger en bild av vad 

man i deras uppväxt lade tid och fokus på och vad som därmed bidragit till deras socialisation. 

Flera icke-besökare ägnar tid till sport och föreningsliv. En av informanterna är lagledare för ett av 

barnens fotbollslag. Hen har själv sportat som barn och spelat fotboll med sin pappa/som tränare. 

En annan informant berättar att hen var tränare för sonens fotbollslag då han var yngre och även 

suttit ordförande i dotterns idrottsförening. De andra icke-besökarna har mer eller mindre också 

varit aktiva inom sport vilken därigenom fungerat som en naturlig del av deras uppväxt. Icke-

besökarna har således högt kulturellt kapital inom ramen för den sport de varit aktiva i. De har med 

deras habitus rört sig i sammanhang där deras kunskaper och erfarenheter inom sportfältet har 

betydelse. En informant berättar med ett positivt tonfall att hen känner gemenskap med andra 

föräldrar i och med sitt engagemang i sporten. Det positiva tonfallet kan tolkas som att informanten 

i och med engagemanget i idrotten fått sitt gemenskaps- och tillgivenhetsbehovet uppfyllt.56 Det 

vore inte orimligt att anta att informanten känner sig bekväm och trygg inom idrotten viket skulle 

kunna vara en förklaring till varför hen inte besöker museet eller letar sig till andra kulturella 

sammanhang där hen inte känner sig bekväm eller trygg. Människor väljer ofta att orientera sig på 

trygga arenor.57 Barn som vuxit upp med sporten som en naturlig del av vardagen och där kultur, i 

betydelsen konst, teater, litteratur osv, fått ett mindre utrymme, kommer mest troligt att föra detta 

vidare även till sina barn. Johansson och Lalander beskriver socialiseringen som livslång, vilket kan

brytas och ändras. Men de understryker att det är den tidiga socialiseringen som sker i barndomen 

52 Johansson & Lalander (2013), 29.
53 Ibid., 29.
54 Ibid., 29.
55 Bärmark (2010), 94f.
56 Ibid., 94. Gemenskaps- och tillgivenhetsbehovet strävar människan mot efter de,medfödda och ”instinktsliknande” 
behoven är uppfyllda, det vill säga att tak över huvud och mat.
57 Johansson & Lalander (2013), 32 & 51f.
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som påverkar människor mest.58 Antagandet om att människor överför erfarenheter, kulturellt och 

socialt kapital till sina barn är därför sannolikt. En av informanterna som går under kategorin 

besökare är uppvuxen i en sportfamilj. Syskon och föräldrar var aktiva i både fotboll och hockey 

under hens uppväxt. Det här är ett urklipp från vårt samtal.

Hanna: Om du får barn kommer du ta med dom till Örnsköldsviks museum då?

Informant besökare: Jag tänker mig så  här, eftersom jag vet hur tråkigt jag själv tyckte det 
var som barn där....... så skulle jag nog tycka att det var ännu viktigare att mamma och 
pappa hade tagit med mig dit utan att jag skulle behövt fått mina upplevelser bara enbart 
genom skolan sådär som jag fick. Jag hade uppskattat om mamma o pappa tvingat, dragit 
eller styrt mig i fler samhällsorienterade riktningar. (Intervju besökare 2)

Informanten har inte förrän på senare år börjat bejaka sitt kulturintresse. Om personen tidigare blivit

introducerad för museet av sina föräldrar hade det inte behövt ta all den tid det tog. Samma 

informant säger: 

Museet som barn tyckte jag var svintråkigt. Vi ville ju komma hem och spela fotboll. Vi 

ville, jag och mina kompisar, inte stå och lyssna och glo [---] Hemma hos mig var det 

fotboll som gällde. (Intervju besökare 2)

Det kulturella kapital informantens familj besitter är inte kunskap inom konst och museer, däremot 

återfinns familjens kulturella kapital i kunskap om fotboll. Ett museibesök fick kanske inte samma 

gehör och värde hemma vid middagsbordet som en fotbollsmatch fick. Därför kan man säga att 

informanten vinner erkännande hos familjemedlemmarna genom att visa intresse för och kännedom 

om fotboll. Utifrån ett socialisationsperspektiv kan man säga att det finns ett inlärt sätt att prata och 

föra sig, det som senare utgör en del av vårt kulturella kapital. Barn lär sig i tidig ålder vilka samtal 

som skapar intresse och uppmärksamhet hos andra och i sin familj.59 Därför fortsätter 

”sportföräldrar” att reproducera ”sportiga” barn, precis som mer ”kulturella” föräldrar skapar mer 

”kulturella” barn. 

Pine och Gilmore presenterar i Experience economy fyra olika dimensioner av upplevelsen, vilka på

olika sätt går att likna med besökares och icke-besökares sökande efter upplevelser. Icke-besökares 

sökande efter upplevelser blir ofta en Entertainment-upplevelse. Det kan exempelvis vara en 

fotbollsmatch eller hockeymatch. Dimensionen Esthetic som bland annat syftar till ett museibesök 

58 Johansson & Lalander (2013), 29.
59 Ehn & Klein (1993), 13.
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och konstgalleribesök är för dem mer främmande. Deras kulturella kapital innefattar inte kunskap 

om konst och de kan därför inte förstå utställningarna på samma villkor som besökarna. Till 

skillnad från icke-besökarna uppskattar besökarna Esthetic-upplevelser.  

Det ska också vara utställningar som är rent estetiska...folk kan kunna komma dit och få en 

estetisk upplevelse...Det ska vara en skönhetsupplevelse också, då menar jag inte bara 

bildkonst. (intervju besökare 3) 

De känner njutning och lust av många, men inte alla, utställningar. Däremot attraheras icke- 

besökare av Escapist-upplevelser, verklighetsflykten. De talar gott om StarWars, vilken utan något 

tvivel är en Escapist-upplevelse. StarWars-utställningen går att likna med Gilmore och Pines 

beskrivning av temaparker som Disney World, där besökarna deltar i en reell miljö och exempelvis 

möter ”riktiga” Askungen och hennes slott.60 I StarWars får besökarna möta Darth Vader, Yoda, 

R2D2 och de andra karaktärerna. Förhoppningen är att deltagarna uppslukas och blir en del av 

utställningen. Denna typ av upplevelse drar även till sig de trogna besökarna. Av de intervjuade 

besökarna nämns både StarWars och Andy Warhol som minnesvärda och bra utställningar. Icke-

besökarna uttrycker en önskan om fler sådana utställningar. Förklaringen till varför Escapist-

upplevelser/ utställningar lockar dem, är troligtvis på grund av att det är ett spritt och välkänt 

"ämne". Det är inget som förknippas med kultureliten utan något som når en bred publik. 

Igenkänningsfaktorn är hög och tröskeln till museet blir därför låg. En av de icke-besökarna säger 

vid en gruppintervju, att om hen ska komma på en utställning måste det finns en 

igenkänningsfaktor. Det lockar liksom inte annars. De två andra informanterna instämmer. De är 

överens om att det är viktigt att kunna relatera till det de ska avsätta sin fritid åt. De tillägger att "det

får gärna ha något med barn att göra, då kommer vi", (gruppintervju icke-besökare 2). Detta är 

ytterligare ett exempel på att vi bara "utsätter" oss för sådant vi genom vårt habitus kan hantera och 

navigera inom. Vårt kulturella kapital är de kunskaper och förmågor vi har i oss och vi kommer 

därför inte förstå utställningarna på samma sätt. Precis som Berit Ljung pekar på kan därför 

museipedagogernas roll vara betydelsefull för besökarnas upplevelser. Ljung menar att pedagogens 

arbete med berättarförmåga och eller skrivförmåga blir extra viktig för att minska klyftan mellan de 

vana och ovana besökarna.61

På samma sätt som icke-besökarna är på hemmaplan med sporten är besökarna hemma i 

museivärlden. De är tidigt introducerad i konst- och museivärlden och kan därför hantera den på 

60 Pine & Gilmore (2011), 3f.
61 Ljung (2009), 139f.
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annat sätt. En av besöksinformanterna är på museet 4-5 gånger per år. Personen berättar att hen är 

från en kulturell familj där sång, dans och museer varit en del av uppväxten (besökare 4). Det 

kulturella kapitalet är med åren lagrad och kunskapen de besitter erkänns i museivärlden. Det råder 

ingen tvekan om att besökare kan komma på en vernissage, medan en icke-besökare tror att det är 

endast särskilt inbjudna som får vara med på en sådan (icke-besökare 6). En icke-besökare nämner 

att hen känner sig osäker på Örnsköldsviks museum & konsthall, hen vet inte var man får gå och 

inte (gruppintervju icke-besökare 1), ett bekymmer som en besökare troligtvis inte har. Intervjuerna 

visar att icke-besökare vill ha mer beskrivningar för att förstå utställningarna. Damm & Glamm62 

nämns av en icke-besökare som ett exempel på en utställning som hen inte förstod. Enligt 

informanten krävdes mer information eller beskrivningar för att hen skulle uppskattat eller förstått 

den (icke-besökare 5). Samtidigt menar en besökare att beskrivningen för hen blir sekundär, då hen 

i första hand vill titta och i andra hand läsa. Bourdieus studie om konstbesökare L'amour de l'art 

visar också på hur ovana besökare gärna vill ha pilar i marken som visar hur man ska gå. Dessutom 

olika texter till tavlorna som talar om vad man tittar på. De vana besökarna vill, tvärt om, inte alls 

ha några förklarande texter eller pilar. De menade att det skulle förhindra det ”fria mötet”.63 Här 

skiljer sig åsikterna åt, hos besökarna respektive hos icke-besökarna. Det visar att vi har olika 

förmågor att ta till oss och förstå det som visas. Förståelsen hos besökarna har att göra med vilket 

kulturellt kapital de har. De kan tolka och förstå med hjälp av deras erfarenheter och kunskaper. 

Icke-besökarna har inte utvecklat det kulturella kapitalet, det vill säga förståelsen av Esthetic-

upplevelser. Icke-besökarna kanske exempelvis äger utbildningskapital och ekonomiskt kapital, 

men saknar det ”finkulturella” kapitalet. Flera av icke-besökarna går istället på konserter och olika 

shower, vilket kan klassas som populärkultur vidare som Entertainment-upplevelser, där inte 

samma regler och principer gäller. Därmed inte sagt att besökarna inte vill ha Entertainment-

upplevelser, kunskapen från det kulturella kapital de besitter gör, kanske, även att den dimensionen 

kan förstås. 

Intervjumaterialet ger tydliga fingervisningar om vilka grupper som dras till de olika 

upplevelsedimensionerna. Det är tidigare nämnt att trogna besökare uppskattar och dras till 

Esthetic-upplevelsen, som i klassiska museibesök. Vi vet att icke-besökare konsumerar 

Entertainment-upplevelser som hockeymatcher, shower och konserter. Både besökare och icke- 

besökare lockas av Escapist-upplevelsen, en upplevelse besökaren uppslukas och blir en del av. 

62 Glam & damm, en föremålsutställning på Örnsköldsviks museum & konsthall som stod öppen sommaren 2013.Den 
visade föremål ur museets egna samlingar och utställningen framställdes som ett kuriosakabinett. Föremålen berättade 
”egna” berättelser via ljuduppspelning, ingen skriftlig beskrivning fanns.
63 Per Månsson. Moderna samhällsteorier. (Finland, 2007), 396.
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Ingen av grupperna nämner den sista av de fyra upplevelse-dimensionerna, Educational-

upplevelsen, som något de lockas av. Vilket enligt Pine och Gilmore är en upplevelse förknippat 

med lärande och utbildning64 och som i museets fall kan handla om det historiska kulturarvet. Det är

inget som lockar, däremot är Educational-upplevelsen med fokus på historia uttalat viktig för båda 

grupper. Detta är något de förknippar med Örnsköldsviks museum & konsthall. Museet ska i det 

fallet fungera som kunskapsspridare till allmänheten. De nämner Educational-upplevelser som 

viktiga samtidigt som dessa inte lockar till besök. Jag återkommer till det i kapitel 3. Hur som helst 

är Örnsköldsviks museum & konsthall uppgift enligt besökare och icke-besökare att vara 

publikorienterad. Allt museet gör ska visas upp publikt. Arbetet med samlingar och sådant som sker

bakom kulisserna är inget informanterna reflekterar över. När man pratar om publikorienterande 

uppdrag som exempelvis en Escape-upplevelse/ utställning ligger museets fokus på idealbilden 

teater där gestaltningen av utställningen är det central. Då krävs mindre sakkunnig kompetens, men 

visst mått av arkiv kan vara nödvändig. Vid Esthetic-upplevelsen/ utställningen är det arkivet och 

skattkammaren, alltså sakkunnigheten, tillsammans med teater, som museet kombinerar. Där 

tingen/konsten står i fokus, men där också installationen (teatern) är närvarande för presentationen 

av utställningen.   

Icke-besökare blir besökare

När Örnsköldsviksborna är på resande fot i Sverige och utomlands finns det ofta olika museer att 

besöka. Vad gör då informanterna, besökare och icke-besökare? Besökare svarar med en 

självklarhet att de söker sig till museer, gallerier och konsthallar. Det är vanligtvis sommartid 

semestern tas ut, därför blir det av förklarliga skäl då färre besök av besöksinformanterna på 

Örnsköldsviks museum & konsthall under den perioden. Ett antagande som bekräftas av flera 

besökare. En besökare berättar att hens familj sällan reser utomlands, men ofta till Stockholm och 

Göteborg. Där besöker de både museer och konstutställningar ”sånt där som har med upplevelser att

göra”, (besökare 3).

Icke-besökarna som varken besöker Örnsköldsviks museum & konsthall på sommaren eller de 

övriga årstiderna berättar att de besöker museer på andra platser när de reser. Hur kommer det sig 

att icke-besökarna förvandlas till besökare i andra städer? Informanternas utsagor pekar mot en 

64 Pine & Gilmore (2011), 3f.
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orsak, de vill erfara upplevelser. Upplevelsen som besökare och icke-besökare besöker på bortaplan

är inte nödvändigtvis av samma upplevelse-dimension som de vill uppleva på hemmaplan. Hemma 

är det Escape- och Entertainment-upplevelser de lockas av. Skillnaden är nu att bortsett från dessa 

även att Esthetic och Educational-upplevelser lockar icke-besökarna.

I London National Gallery och såg på kända målningar. Jag såg en Van Gogh och även 

verk av Michelangelo. Det var liksom kul att se något så världsberömt i verkligheten. 

(gruppintervju icke-besökare 1)

Hanna: Skulle du besökt ett litet galleri med lokala konstnärer (i London)

Nej det skulle jag faktiskt inte. Det är de stora och kända man vill se. (gruppintervju icke-

besökare 1)

Icke-besökaren får en Esthetic-upplevelse. Frågan är hur det kommer sig? Det vi kan förstå utifrån 

citatet är att det inte är konsten i sig som lockar, det är vetskapen om att kunna säga - Jag har sett en

Michelangelo! som attraherar. Det finns en igenkänningsfaktor eftersom de allra flesta har hört talas

om dessa konstnärer. Skillnaden med en icke-besökare som tittar på en Michelangelo mot att en 

besökare gör det, kan vara att besökaren istället studerar tavlan. Hur skickligt konstnären fångat 

ljuset, eller hur mjuka penseldragen är. Vilka kapital man har avgör vad man får ut av ett besök på 

National Gallery. Icke-besökaren vinner erfarenheten men troligtvis inget ökat kulturellt kapital. 

Det icke-besökaren gör är att hen handlar efter en rådande diskurs. Diskursen om vilken konst som 

är betydelsefull. Vi har sett, hört och uppfattat att en Van Gogh och Michelangelo är kända verk, 

därför blir vi representanter av den vetskapen. Diskursen kan sägas orsaka eller bidra till att icke-

besökaren blir besökare i det här fallet. 

En icke-besökare berättar att när hen och familjen är i Stockholm köper de alltid Stockholmskortet, 

där inträde på alla museer ingår. Informanten skrattar samtidigt som hen berättar att de springer runt

som galningar för att hinna med allt de vill titta på. En annan icke-besökare berättar om en resa till 

Kina. Med joggingskor på fötter och karta i handen insöp hen Pekings historia och fick samtidigt en

stor dos av museiupplevelser. Besökare och icke-besökare anser att vissa platser är mer värdiga att 

få ökad kunskap kring än andra. 

Men när man är i storstäder så kan man ju gå på museer, det är konstigt egentligen. När 

man är utomlands går man på museum för att se deras historia. Det är ganska dumt att man 

inte går på sitt eget museum. Vi går bara när vi är ute och reser. Det är bara på ställen som 
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är intressanta och som vi tycker om vi går på museer. En badort i Grekland går man ju inte 

på ett museum, då finns inte det intresset. Då är det sol, bad och ha det bra. Men i 

intressanta länder vill man veta mer. (Icke-besökare 6). 

En badort i Grekland ger ingen legitimitet för resenären att berätta om. Det vill till mer 

extraordinära platser för att erfarenheterna ska få ett värde. Den uppfattningen styrks i samtal med 

andra.65 Det finns prestige i viss kunskap och det är då det kulturella kapitalet ökar. Det kan anses 

mer användbart, för icke-besökarna, att känna till Berlinmurens fall än hur Örnsköldsviks stad växte

fram. De kanske finns en högre igenkänningsfaktor i bemärkelsen att fler personer känner till och 

bryr sig om Berlinmuren. Utöver prestige, användbarhet och igenkänningsfaktor kan även 

erfarenheten om vissa museer och kunskap om utvalda platser fylla en sorts social funktion. Det är 

en upplevelse kombinerad med kunskap. Kanske är det en statusmarkör? Det är inte resan i sig som 

är den primära statusen, utan vad du erfarit på resan, vad du sett och lärt, vilka historier du kan 

berätta när du kommer hem. Det kan med andra ord, utifrån Maslows modell, ingå i strävan efter 

självförverkligande. Icke-besökaren har passerat de första stadierna i behovstrappan i viljan om att 

självet ska utvecklas. För att icke-besökaren ska kunna återge och berätta om sina erfarenheter 

krävs att personen är öppen, vill lära, upptäcka och uppleva osv, i sin tur tyder det på att personen 

utvecklat egenskaper och förmågor i likhet med vad som är utmärkande i människans 

självförverkligande. 

  

65 Spontant samtal 2014-03-15. Källan finns i författarens ägo.
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Kulturarvet - ett viktigt uppdrag

Flera av informanterna, både besökare och icke-besökare, anser att en av Örnsköldsviks museums 

& konsthalls huvuduppgifter är att berätta om det historiska kulturarvet. En del menar med 

kulturarv specifikt Örnsköldsviks kulturhistoria, andra mer generellt som till exempel berättelser om

romerna och deras bakgrund. 

En icke-besökande informant som aldrig varit på Örnsköldsviks museum & konsthall kom på sig 

själv under intervjun att tycka det att historiska är väldigt viktigt. Det verkar inte som personen 

reflekterat över det tidigare, utan tankarna kom från ingenstans. Informanten säger tillslut om 

historien: ”En information som nästa generation behöver, tycker jag. En generationsöverbyggande 

information, om man säger så. Bygga broar över generationer”, (icke-besökare 6). Varför är det 

viktigt? Varför behöver vi känna till det som varit? 

Historia - bra för individen 

Besökare och icke-besökare är rungande överens, oberoende varandra, om vad som är  

Örnsköldsviks museum & konsthalls uppdrag: det är att berätta om vårt kulturarv. En informant 

som är lärare berättar att eleverna i årskurs sex har fått ett ökat antal historietimmar per år (icke-

besökare 4). Informanten tycker att det är viktigt att ha koll på sitt historiska arv. Sedan tillägger 

hen att det bästa är kanske att kombinera elevernas undervisning med ett besök på museet. Det är 

ingenting som informanten gjort med sin klass, men utifrån det hen säger, något som borde göras. 

Informanten menar att eleverna då får se och uppleva med egna ögon, vilket gör det lättare att förstå

och komma ihåg. Beckman & Hillström, som diskuterar museet som kunskapsförmedlare ur 

skolperspektiv, visar hur föremål fungerar som en förstärkning till den berättelse som berättas och 

får ett värde.66 En annan informant, den här gången en besökare, säger att ett:

 

Museer ska visa på det som har varit, kulturarvet och spegla vad det har haft för roll i nutid.

Museet har en stor folkbildande roll, försöka locka hit dom som inte besöker så mycket. Då 

66 Beckman & Hillström (2001) Tvärsnitt 4.
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brukar man oftast börja med barn, så alltså barnverksamheten är ju jätteviktig tycker jag. 

(intervju besökare 1)

Citatet ovan leder in på historiemedvetande. Det informanten säger är att Örnsköldsviks museum & 

konsthall aktivt och medvetet ska tänka historiebruk. Varför är det viktigt? Vetskap om det förflutna

gör människan till en bättre medborgare enligt Harrison,67 samma menar Aronsson, att det är genom

historien vi får erfarenheter.68  Besökare, barn, unga och vuxna, ska samla erfarenheterna och 

kunskapen som museet visar upp i hopp om att det sparas i deras egen ”erfarenhetsbank”. Aronsson 

kallar det historemedvetande och förhoppningen är att vi med hjälp av det ska förstå konsekvensen 

av ett handlande och förhoppningsvis bli bättre människor,69 vilket i förlängningen leder till ett 

bättre samhälle.70 Hur mycket vi kan ta till oss av det vi ser och i vilken grad vi lär oss av det är 

enligt Insulander beroende på engagemanget i det som visas.71 En annan faktor som påverkar i 

vilken grad vi kan ta till oss det som visas är hur kommunikationen ser ut mellan besökare och 

utställning, med andra ord hur väl pedagogerna presenterar utställningen. För att besökaren ska få 

en museiupplevelse och få ett rikare historiemedvetande, krävs att man reflekterat över sina 

upplevelser.72 En informant svarar på frågan varför hon tycker historia är viktig,

Barn ska ha förståelse hur barn hade det förr och hur samhället såg ut. Hur städerna växte 

fram. Utifrån barn veta hur verkligen barn har haft det. Det är inte bara här och nu. Många 

behöver veta det också, med tanke på hur vissa är. (intervju icke-besökare 4) 

Informanterna och Aronsson, alla menar de samma sak. Med fruktan eller förhoppning ser vi på 

olika berättelser från vårt förflutna. Det ska då göra att vi handlar utifrån vårt historiemedvetande 

och detta menar informanterna att Örnsköldsviks museum & konsthall ska bidra till. 

Det finns ingen exakt klarhet i hur besökare och icke-besökare vill att Örnsköldsviks museum & 

konsthall ska presentera olika historieförmedlingar. Deras åsikter handlar om för vem det ska 

presenteras. Informanter drar själv parallellen mellan historia och barn. Därför finns anledning att 

tro att museers kunskapsförmedling om historia ska ske genom utställningar riktade till barn. 

Undantag finns förstås, en person som hade ett ärende på museet en dag uttryckte i samtal sin 

67 Dick Harrison ”Varför är historia viktigt?”, SvD kultur. www.  blog.svd.se/historia  . 2014-04-03. 
68 Aronsson (2004), 17f.
69 Ibid., 18.
70 Harrison ”Varför är historia viktigt?” 2014-04-03.
71 Eva Insulander. Tinget, Rummet, besökaren; om meningsskapande på museum. Institutionen för didaktik och 
pedagogiskt arbete, (Stockholms universitet, 2010), 70f.
72 O'Dell (2001), 20. 
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besvikelse över att hen inte längre kunde komma till Örnsköldsviks museum & konsthall. Det fanns 

inte längre något att titta på, sa personen bestämt. Tidigare kunde personen ta med sina gäster till 

museet och visa dem Örnsköldsviks historia, men inte längre.73 Det personen säger är att hen känner

en saknad efter en bestående kulturhistorisk utställning med fokus på Örnsköldsvik. 

Det finns som sagt anledning att tro att museers kunskapsförmedling om historia ska ske genom 

utställningar riktade till barn. Två besöksinformanter säger att de vill ta med sina barnbarn till 

museet. Därför tycker båda att det är synd att den gamla utställningen är borttagen.74 De menar 

alltså att alla andra utställningar museet har är till för vuxna. Inte för barn. En av informanterna 

menar att barn gillar beständighet och att det därför är bra att vissa saker förblir desamma (besökare

1). En icke-besökare uttrycker också en besvikelse över att den gamla utställningen är borta, det var 

något hen minns från barnsben och att det därför känns tråkigt (icke-besökare 5). En åsikt med 

motsatt innebörd framkommer också. Personen, en besökare,  tycker det är bra med förändring och 

menar att det är orimligt att samma utställning ska stå kvar i exempelvis 10 år. Visst tycker hen att 

det kan få vara samma utställningstema, men att den ska uppdateras och förnyas. Informanten 

menar att man inte ska kunna besöka museet som 10-åring och komma tillbaka som 20-åring utan 

att något förändrats. ”vi förändras ju och därför bör ju utställningarna göra det”, (besökare 3). Hur 

som helst är det utifrån barnens perspektiv som dessa åsikter uttrycks. Man menar att det är för 

barnen som vi ska berätta om vårt förflutna. Vi ska ge barnen förutsättningar till att få ett 

historiemedvetande, som de sedan kan bära med sig, förkovra och handla efter genom livet. När 

barn går på museer med sina nära och kära eller med sin skolklass ska möjligheten finnas för dem 

att förstå hur livet såg ut för x antal år sedan på en specifik plats. Det gör att barnens kompetens 

breddas och att det de lärt om livet förr sätts i relation till livet idag. Med andra ord, museet blir en 

del av barnens socialisering.

Det informanterna pratar om och lyfter som viktigt är Örnsköldsviks museum & konsthalls 

publikorienterade uppdrag genom en kunskapsförmedling. Museet ska, enligt intervjuerna, ta emot 

skolklasser och möta vuxnas önskemål om verksamhet riktat mot barn. Detta ställer krav på 

pedagogerna vid Örnsköldsviks museum & konsthall. I likhet med Aronsson om att ett 

historiemedvetande gör oss till bättre medborgare är Ljung inne på samma resonemang. Dock har 

Ljung sitt fokus på pedagogerna. Förutsatt att besökaren är mottaglig skulle pedagogernas arbete 

73 Spontant samtal 2014-27-03. Källan finns i författarens ägo. 
74 En kulturhistorisk basutställning som tidigare fanns på Örnsköldsviks museum & konsthall sm bland annat handlade 
om höga kustens landhöjning.
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kunna bidra till en öppenhet, ett samhällsförbättrande.75 Besökarnas historiemedvetande och 

öppenhet kan, enligt Aronsson och Ljung, museers arbete vara medskapare till. Museet bör enligt 

intervjuerna kommunicera deras kulturhistoriska utställningar för barn. Kommunikationen museet 

använder vid kulturhistoriska utställningar kan ske genom kombinerade idealbilder/roller;  folkskola

som står för kunskapsförmedlingen mellan pedagog och besökare, teater som i miljö eller 

gestaltningsförmåga och arkiv som är föremålen.76

Museets arbete med insamling av föremål, som Hillström kallar det samlingsorienterade uppdraget, 

nämns inte i samma utsträckning.77 Från några icke-besökande kommer det ändå på tal. En person 

gör en association på ordet Örnsköldsviks museum & konsthall: ”Gammalt, gamla grejer. Det är så 

jag tänker” och en annan säger, ”gamla vävstolar”, (icke-besökare 3&6). Uppdraget om insamling 

finns där. Gamla grejer och historien är viktig, men det lockar dem inte personligen. Paradoxalt 

verkar det locka dem att komma med sina barn och barnbarn. Eller i lärarens fall, med sin skolklass.

Det publikorienterade uppdraget står därför över det samlingsorienterade i Örnsköldsviks museum 

& konsthalls fall. Dock är dessa beroende av varandra då det ena behöver det andra för att förmedla 

kunskap till sina besökare. En besökares uttalande får avsluta detta avsnitt: ”[...] museet ska bilda. 

Det är helt enkelt en folkbildande institution”, (intervju besökare 5).

Betydelsen av historien

Informanterna anser att Örnsköldsviks museum & konsthall ska förmedla historia och då främst till 

barnen. Förklaringen ligger i att barnen som en dag blir vuxna behöver ett historiemedvetande att 

handla efter. Historien kan därför sägas ha funktionen att vägleda och göra oss till bättre människor.

Historien i sig är en konstruktion78, vilket gör att museers historieförmedling/framställning alltid är 

en tolkning av det förflutna. Betydelsen av historia som viktig bör vara en uppfattning som kommer

från något eller från någonstans. Varför, varför sägs historia vara viktigt och vad har Örnsköldsviks 

museum & konsthall med det att göra? 

Det är inte av någon slump att alla informanter säger likadant: att historia är viktigt. Alla är eniga 

75 Ljung (2009), 140.
76 Hillström (Linköping, 2005), 103f.
77 Ibid., 103f.
78 Aronsson (2004), 49.
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om att det är en av museets främsta uppgifter. Det finns en diskurs i samhället som säger att historia

är viktigt, något ett samhälle håller outsagt men som majoriteten är överens om är viktigt. En icke-

besökare säger:

Jag har ju barnbarn nu så det skulle kännas rätt att ta dit dom, för det är ju synd om inte 

dom får ta del av det historiska. Ja, hur det var förut. (Icke-besökare 6)

Informanten som uttalar det är en person som aldrig satt sin fot på Örnsköldsviks museum & 

Konsthall. Historien ändå så viktig att trots sitt personliga ointresse av museet, vill personen ändå ta

med sina barnbarn dit så de får ta del av den viktiga kunskapen museet lär ut. Det är en tanke som 

flyttar fokus från individen till det sociala livet. Det är en social konstruktion som sträcker sig långt 

över individen själv. Det är bevis på hur historieförmedlingens betydelse är rotat i oss. Vi förutsätter

att vi blir klokare av historia. Harrison menar samma sak, han skriver att vi blir visare av den. 

Historien, fortsätter han, stärker vår identitet i tid och rum,79 något informanterna tycks hålla med 

om, vilket kan tänkas vara anledningen till att det är barnen som ska historieförmedlas. Barnen är 

framtidens generation och de liksom vi kommer att socialiseras genom mängder av diskurser, där 

vikten av historia är en av dem. I grundskolans läroplan står det:

I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv. Genom ett 

historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap 

inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande.80  

Här talar diskursens betydelse sitt tydliga språk. Diskursen om historia som viktig är formulerad 

och den når oss, vare sig vi vill det eller inte. Under 1800-talet hade historien funktionen att skapa 

en nationell ram. De snabba förändringar som senare skedde i samhället tillförde historieberättandet

en förankring, trygghet och mening. Vi fick instrument att hantera förändringarna.81 Det kan tänkas 

vara en bidragande orsak till att historien idag fått ett stort genomslag i det allmänna medvetandet. 

Idag kan dock diskursens funktionen ses mer som en fostrande roll, ett sätt att reglera medborgarnas

fria val, en individuell ram att navigera inom, snarare än en nationell.  

Hanna: varför är det viktigt att vara påläst om historien då?

Besökare: ”Jag tycker historien, vad ska man säga, gör att vi kan sätta oss in i samhällets 
problem och olika folkslags problem. Jag tror att det erbjuder ett lättare sätt att förstå 
varandra snabbare om man är hyfsat insatt i historia och i deras historia [---] om jag inte 

79 Harrison ”Varför är historia viktigt?” 2014-04-03. 
80 ”Skolans uppdrag”, författare okänd,  www.skolverket.se, 2014-04-28.
81 Aronsson (2004), 31.
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kände till något om dem skulle ingen bry sig”. (besökare 2)

Citatet betyder explicit att historiemedvetandet är viktigt för att kunna möta samhällets 

förändringar. Inte mist för att hantera alla slags människor, oberoende av etnicitet, trosuppfattning, 

sexuell läggning, nationalitet och kön. Diskursen gör att historieundervisningens timmar ökar och 

att människor på resor lär sig om olika platser. Diskursen gör att individen går på museer. 

Betydelsen av historia kan ha olika funktioner på olika plan. Kunskapen som museet gestaltar kan i 

viss utsträckning göra oss medveten om det som varit. Det kan uppmuntra och avskräcka beteenden.

Det kan ge oss förståelse, vilket leder till att människan förhoppningsvis utvecklas till det bättre. 
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Lika fast olika – en avslutning 

Studiens syfte är att undersöka besökare och icke-besökare föreställningar om museer och vad de 

tycker är viktigt med ett museum. Museet som undersökts är: Örnsköldsviks museum & konsthall, 

ett kommunalt museum i Örnsköldsviks kommun. Det besökare och icke-besökare i första hand 

anser är att museet ska finnas där tillgängligt för medborgarna. Både besökare och icke-besökare 

menar att Örnsköldsviks museum & konsthalls uppdrag bör handla om att sprida kunskap om vårt 

kulturarv, om vår historia, till medborgarna eller närmare bestämt till barnen. Framtiden är barnen 

och det är framförallt för dem museet ska berätta om det förflutna. Museet ska bidra till barnens 

historiemedvetande, med historiemedvetandet ska individen kunna se tillbaka på det förflutna och 

därefter välja sina handlingar. Historia som viktigt finns i det allmänna medvetandet. Diskursens 

funktionen kan ses som en fostrande roll, ett sätt att reglera medborgarnas fria val. Informanterna 

menar att kulturhistoriska utställningar ska visa på hur det var förr, de ska lära och sprida kunskap. 

Besökare och icke-besökare lockas inte personligen till museet utan det är för barnen dessa 

utställningar ska finnas och det är för barnens skull man besöker. Det anses att kulturhistoriska 

utställningar ska vara uppbyggda och riktade till barn. Museet har möjligheten att bidra till ett 

historiemedvetande till våra blivande vuxna och därmed bidra till reflekterande och medvetna 

medborgare. En av museets uppgifter kan därmed sägas vara att socialisera barnen till ”goda” 

medborgare, där det då ställs stora krav på museets pedagoger. 

Utöver historisk kunskapsförmedling menar besökare även att museets uppdrag bör vara att bjuda 

på upplevelser. Besökare ser museiupplevelsen som något som framkallar känslor hos dem. Det får 

dem att känna inspiration, lust och besöket kan göra dem överraskad, förundrad och inte mist lära 

dem något. Museiupplevelsen fungerar som en del av besökarnas strävan mot självförverkligande,  

vi vill utvecklas, uppleva, lära oss nya saker, ha ett bra jobb, göra spännande och roliga saker, 

upplevelsen tyder därför på självförverkligande.

Icke-besökarna är från familjer där man inte går på museum, istället ägnas tiden till föreningsliv och

sport. Sporten ger dem känslan av gemenskap och skulle kunna vara ett led i, likt museiupplevelsen,

strävan mot självförverkligande. Både besökare och icke-besökare rör sig och handlar utifrån deras 

habitus. Det är liknade förklaringsmekanismer, men ändå olika eftersom förståelsen av ett 

museibesök och en hockeymatch kräver olika kulturellt kapital. Kulturen och idrotten innehar olika 
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normer och förväntningar genom vilka dess medlemmar socialiseras och ger dem olika kapital att 

agera utifrån. Förståelsen av olika situationer blir därför olika beroende på habitus och kapital. 

Det är inte bara Örnsköldsviks museum & konsthalls uppdrag att förmedla historia som besökare 

och icke-besökare är eniga om. Icke-besökarna likt besökarna tycker att museet ska bjuda på 

upplevelser, men förstås upplevelser som tilltalar dem. Intervjuerna med icke-besökarna visar att 

det finns en önskan om fler Escapist-upplevelser, verklighetsflykter, som med utställningarna 

StarWars och Andy Warhol, vilka tidigare visats på Örnsköldsviks museum & konsthall. Dessa 

typer av upplevelser/utställningar nämns även av besökarna som minnesvärda. De menar att dessa 

utställningar var lyckade satsningar från museets sida. Vad som framgår av icke-

besökarintervjuerna är att det krävs en igenkänningsfaktor med utställningar för att icke-besökarna 

ska bli besökare. När informanterna talar om en igenkänningsfaktor tolkas det som att utställningen 

ska vara något de kan relatera till, vilket betyder att utställningen ska förstås utifrån icke-besökarnas

kulturella kapital. Med tanke på att StarWars och Andy Warhol uppskattades kan man anta att det är

utställningarnas inriktning på populärkultur som lockar.

Icke-besökare blir besökare av museer i andra städer och länder. De handlar efter vad diskursen 

pekar ut som betydelsefullt att se och uppleva. Det är inte på alla platser icke-besökaren blir 

besökare. Platser som uppfyller diskursen om vad som är betydelsefullt att besöka ger besökaren 

legitimitet att berätta om sina erfarenheter för andra. Resultaten visar att icke-besökarna blir 

besökare och en möjlig förklaring är att det finns status och erkännande i den erfarenheten, ett sätt 

att hävda sitt självförverkligande. Det säger indirekt att icke-besökarna inte tycker att det finns 

någon status i att besöka Örnsköldsviks museum & konsthall.

Museet har potential att få fler besökare. Örnsköldsviks museum & konsthall kan ses som en arena 

som rymmer flera olika typer av upplevelser. Där finns vad jag tidigare beskrivit som Esthetic-

upplevelser, där saknas Educational-upplevelser och där önskas Escapist-upplevelser. Esthetic-

upplevelsen lockar, främst trogna, besökare, Educational-upplevelsen riktad till barn lockar både 

besökare och icke-besökare med deras barn och barnbarn. Slutligen vet vi att Escapist-upplevelsen 

lockar till sig icke-besökare men också trogna besökare. Möjligheten att anpassa Örnsköldsviks 

museum & konsthall efter sina besökare och potentiella besökare finns. Det bör tilläggas att en 

kulturhistorisk utställning som efterfrågats har under studiens gång färdigställts och numera kan 

besökare och icke-besökare komma med sina barn.82

82 Kulturhistorisk basutställning som heter Nolavonda – Historiehittarna, om barn för barn. 
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  Sammanfattning

Studien syftar till att undersöka besökare och icke-besökares föreställningar om museer och vad de 

tycker är viktigt med ett museum? Till hjälp att besvara syftet har tre centrala frågeställningar 

fungerat som stöd, varför besöker man museer alternativt varför besöker man inte museer? vilka är 

museets viktigaste uppdrag enligt besökare och icke-besökare? vad skulle få personer att besöka 

museer oftare? Studien avgränsning är mot Örnsköldsviks museum & konsthall. För att få en 

förståelse kring synen på Örnsköldsviks museum & konsthall och finna svar på varför 

informanterna besöker alternativt inte besöker museet lämpar sig den kvalitativa intervjun bäst. Det 

är sex enskilda intervjuer och två gruppintervjuer utförda med icke-besökare. Därtill sex enskilda 

intervjuer med besökare. Jag har valt att utföra en semistrukturerad intervju eftersom den tillåter 

viss förberedelse med teman och frågor och där jag inte endast behöver förlita mig på det fria 

samtalet. Den teoretiska bas som undersökningen vilar på är en modell som kallas för 

behovstrappan och begrepp som upplevelse, entertainment-, educational-, escapist-, esthetic-

dimensionen, historiemedvetande, diskurs, kapital, socialisation och habitus vilka är hämtade från 

olika teoretiker och forskare.

Både besökare och icke-besökare menar att Örnsköldsviks museum & konsthalls uppdrag bör 

handla om att sprida kunskap om vårt kulturarv, om vår historia, till medborgarna eller närmare 

bestämt till barnen. Museet ska bidra till barnens historiemedvetande, med historiemedvetandet ska 

individen kunna se tillbaka på det förflutna och därefter välja sina handlingar. Historia anses viktigt 

och finns i det allmänna medvetandet, vilket är en diskurs. Diskursens funktionen kan ses som en 

fostrande roll, ett sätt att reglera medborgarnas fria val. Studien visar på att besökare och icke-

besökare inte personligen lockas till dessa utställningar, utan det är för barnen de ska finnas och det 

är för barnens skull man besöker dem. Utöver historisk kunskapsförmedling menar besökare även 

att museets uppdrag är att bjuda på upplevelser. Besökare ser museiupplevelsen som något som 

framkallar känslor hos dem och fungerar som en del av besökarnas strävan mot självförverkligande.

Icke-besökarna ägnar istället tiden till föreningsliv och sport. Sporten ger dem känslan av 

gemenskap och skulle kunna vara ett led i, likt museiupplevelsen, strävan mot självförverkligande. 

Kulturen och idrotten innehar olika normer och förväntningar genom vilka dess medlemmar 

socialiseras och ger dem olika kapital att agera utifrån. Förståelsen av olika situationer blir därför 

olika beroende på habitus och kapital. Icke-besökarna likt besökarna tycker att museet ska bjuda på 

30



upplevelser. Dock menar icke-besökarna att det ska finnas en igenkänningsfaktor med 

utställningarna. Det finns en önskan från icke-besökarna om fler Escapist-upplevelser, 

verklighetsflykter. Dessa typer av upplevelser/utställningar nämns även av besökarna som positiva. 

Med det sagt ger studien fingervisningar om vad besökare och icke-besökare tycker och tänker om 

Örnsköldsviks museum & konsthall. Besökarna uppskattar Esthetic- upplevelser. Både besökare 

och icke-besökare vill att det ska finnas Educatinal-upplevelser på museet, i form av 

kulturhistoriska utställningar. Särskilt icke-besökarna uttrycker en efterfrågan på Escapist-

upplevelser, likt StarWars och Andy Warholt. Även besökarna uppskattar dessa utställningar. 
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