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ABSTRACT 
 
 
Denna kandidatuppsats i etnologi har till syfte att utifrån ett etnologiskt perspektiv förstå den 

fysiska relation som kan uppstå mellan kulturhistoriska föremål och människor. Bakgrunden 

till denna studie är museum och slottsmiljöers behov av ”Var vänligen rör ej”-skyltar. Studien 

har utgått från Kungliga slottet i Stockholm där etnografiska insamlingsmetoder såsom 

semistrukturerade intervjuer och observationer har genomförts för att tillhandahålla materialet 

för undersökningen. Maurice Merleau-Pontys tankar om kroppens fenomenologi, teorier om 

fetishism samt approriering har används som analysverktyg för att tolka och förstå det 

insamlade materialet. Studiens resultat visar hur människor ger uttryck för en attraktion 

gentemot objekten. Detta kommer till uttryck genom att de antigen upplever ett behov av 

dokumentation alternativt ett specifikt rörelsemönster eller ett närmande. Det kulturhistoriska 

rummet kan även utgöra en fysisk dragningskraft likväl som specifika lösa föremål. Människor 

vill närma sig objekten för att komma åt det kollektiva värde som objektet har tillskrivits men 

agerandet kan även förstås som att det finnas en tidigare omedveten kroppslig erfarenhet 

gentemot vad man tror är ett liknande föremål. Agerandet gentemot objekten kan även tolkas 

som ett uttryck för ett behov av appropriation. Studiens resultat bidrar därför med kunskap och 

insikt om relationen mellan kulturarvsföremål och människor. Hur och varför denna relation 

kan uttrycka sig i ett fysiskt agerande. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: kulturarvsföremål, fenomenologi, dragningskraft, slott, appropriering, sinnen, 

etnografi, fetisch  
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1. INLEDNING 
 
 
Bakgrund 

Många har nog sett en skylt där texten ”Vänligen Rör Ej” står tydligt skrivet. Denna skylt kan 

finnas utplacerad på diverse ställen men den gemensamma nämnaren är att den används som 

ett medel för att skydda föremål från otillåten beröring. Ibland är detta medel något annat än 

just en skylt, ibland kan det vara i form av avspärrningsstolpar med tillhörande rep. Inom 

museets väggar eller vid någon utav de slott som finns runtom i Sverige finns dessa för att, 

precis som i de flesta andra fall, skydda de föremål som finns utplacerade. Skyltarna och 

avspärrningsstolparna ska skydda föremål som har blivit tillskrivna som ett kulturellt arv eller 

sägs inneha ett betydelsefullt historiskt värde, men varför finns det ett behov av att ha dessa 

skyltar utplacerade så att skyltens text återupprepas för besökarna i vart och vartannat rum? Det 

ger anledning att anta att det är många besökare som upplever en sådan stark dragningskraft att 

de försöker närma sig föremålen trots förmaning om att det är otillåtet. Detta återkommande 

behov av att vilja vidröra ett föremål av historiskt värde gjorde att mitt intresses uppstod för att 

studera detta fenomen vidare.  

 
 
Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att utifrån ett etnologiskt perspektiv undersöka fysiska agerande 

som ger uttryck för attraktion gentemot kulturhistoriska föremål inom slottsmiljö. För att kunna 

undersöka detta kommer jag att utgå från följande tre frågeställningar:   

 

- Vilka är de kulturhistoriska objekten som tenderar att inneha en större dragningskraft än andra 

objekt?  

- På vilket sätt interagerar besökare med de kulturhistoriska föremålen och rummet?  

- Hur kan man förstå den interaktion som sker mellan informanterna och objekten? 

 

 

Forskningsöversikt 

Material culture studies och teorier kring förkroppsligad erfarenhet förekommer ofta inom 

etnologin och nära besläktade discipliner. Fram till 2010 var det dock förhållandevis lite inom 

internationell forskning som sammanförde detta med just museivärden. Socialantropologen 

Sandra Dudley är en forskare som genom Museum Materialities (2010) har strävat efter att 

sammanföra just museistudier med materiella kulturstudier. Dudley ger, genom denna antologi, 
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olika forskare inom flera discipliner möjlighet att presentera fallstudier med personliga 

forskningsprojekt och rapporter som berör denna sammanföring. Dudleys forskning har 

beröringspunkter med denna studie genom kombinationen av den kroppsliga erfarenheten och 

museivärden. Skillnaden ligger dock i själva fokusen. Dudleys ger mer utrymme i sin studie för 

själva museimiljön medan denna studie koncentrerar sig på de kulturhistoriska objekten, valet 

av museimiljön i denna studie utgör mer ett medel för att kunna undersöka människors relation 

till föremålen.  

 

Utöver Dudleys arbete förekommer tidigare forskning kring denna studies ämne främst av två 

olika uppdelningar. Den ena inriktningen kan exemplifieras med didaktik docenten Eva 

Davidsson och pedagogikprofessorn Anders Jakobsson. Deras arbete Understanding 

Interactions at Science Centers and Museums (2012) har ett fokus på samma miljö som 

föremålen i denna studie befinner sig i, alltså i museimiljön. Davidssons och Jakobssons 

forskning har liksom många andra forskare med snarlikt forskningsprofil, mer av en pedagogisk 

och didaktisk fokus av interaktionen som sker gentemot föremål inom olika utställningar. 

Ytterligare forskning som berör historiska föremål i utställningar kan exemplifieras med hjälp 

av museiexperten Nina Levent och neurologprofessorn Alvaro Pascual-Leone. Dessa två har 

också delvis fokuserat på interaktionen mellan historiska föremål i utställningar och dess 

besökare. Skillnaden ligger dock i att de, liksom många andra forskare, har använt sig av ett 

fokus där kunskapsbidraget riktar sig specifikt gentemot museum och deras verksamhet.  

 

Mycket av den tidigare forskningen berör inte nödvändigtvis just kulturhistoriska föremål utan 

snarare generella objekt i utställningar och människors interaktion med utställningen. Syftet i 

dessa studier är att bringa kunskap inom didaktik eller pedagogik alternativt underlag för 

museiverksamhetens arbete. Den kunskapslucka som denna studie därför kan bidrar med 

fokuserar på just kulturhistoriska objekts påverkan på människors agerande. 

 

 

Avgränsningar 

De bakomliggande faktorer som gör att föremålen som ingår i denna studie befinner sig i den 

miljö de gör och innehar en viss typ av status och värde har diskuterats mycket av forskare 

såsom bland annat etnologen Owe Ronström (2008) och samhällsvetaren Svante Beckman 

(2002). Uppsatsen kommer dock inte beröra någon form av kulturarvspolitisk debatt kring 

varför och vem det är som bestämmer vilket föremål som är av värde eller inte. Studien tar 

istället sin början efter att den process som avgör föremålets status och värde har avslutats. 
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Studien har till syfte att förstå hur relationen mellan dessa föremål och människor tar sig uttryck 

efter det att föremålet har fått en status som innebär att det har ett större värde utöver ett 

vardagligt föremål. 

 

Diskussioner som exempelvis folkloristen Barbara Kirshenblatt-Gimblett (1998) samt filosofen 

och museilogen Hilde S. Hein (2000) har fört kring hur föremål framställs inom museimiljöer 

kan uppfattas som relevanta. En potentiell orsak till människors agerande kan möjligen ha att 

göra med hur ett föremål placeras och framhävs i ett rum men denna aspekt kommer dock inte 

att vara i fokus. Frågor som berör museipedagogik eller vad Kirshenblatt-Gimblett (1998:150) 

benämner som kulturarvsproduktion kommer därför inte att diskuteras i denna uppsats. Orsaken 

till detta är för att studien koncentrerar sig på människors interaktion snarare än att förstå 

institutioner hantering och framställning av kulturarvsföremål.  

 
 
Metod och material 

För att besvara frågeställningarna i denna studie valdes observationer samt semistrukturerade 

intervjuer som insamlingsmetoder. Den miljö som studien utgick ifrån var slottsmiljön.  

 

Slottsmiljön valdes som plats för studien istället för ett traditionellt museum av den anledningen 

att historiska föremål inom slottets rum ofta är placerade på så sätt att människor lättare kan 

interagera med dessa. I ett traditionellt museum kan glasmontrar till skillnad från slottet, vara 

mer förekommande. Kungliga slottet i Stockholm kan även anses vara en levande miljö då 

slottets rum ibland används vid olika evenemang eller möten samt att Kungafamiljen är bosatta 

i vissa delar av slottet. På grund av detta valdes just Kungliga Slottet som plats för studien då 

den levande miljön kan utgöra ytterligare en aspekt i analysen kring förståelsen av människors 

interaktion med föremålen och rummen.  

 

Valet av plats och tid för observationerna gjordes utifrån en pilotundersökning i form av en 

webbenkät. Pilotundersökningen genomfördes i början av studien och publicerades i en 

gemensam Facebookgrupp för anställda vid olika slott runtom i Stockholm. Webenkäten 

genererade nitton svar där majoriteten av respondenterna arbetar vid Kungliga slottet i 

Stockholm. Enkätens svar användes endast som ett medel för att införskaffa underlag för val av 

observationer och som ett sätt att komma i kontakt med informanter. Enkäten koncentrerades 

på om, och i så fall vilket, föremål som de anställda uppfattade var mest utsatt för beröring och 

under vilka tider detta skedde. Många utav svaren beskrev hur tygtapeter och gobelänger på 



 7 

Kungliga slottet i Stockholm var utsatta för otillåten beröring. De övriga svaren beskrev andra 

specifika föremål. Enligt svaren skedde beröringen oftast under tidpunkter då besöksantalet var 

som högst, därför genomfördes tre observationer på Kungliga slottet i Stockholm. 

Observationerna utfördes under cirka två och en halv timme på en onsdag, fredag samt lördagar 

i samband med vaktavlösningen. 

 

Med hjälp av enkätens svar kunde därför valet av plats och tid för observationer effektiviseras. 

Frågorna i enkäten var även utformade så att de som besvarade frågorna önskade att träffas för 

att samtala vidare om detta ämne kunde de lämna sina kontaktuppgifter. De informanter som 

hade kommenterat mer än andra på frågorna och lämnat sina kontaktuppgifter valdes till 

intervjuinformanter. Detta ledde till tre intervjuer med informanter i varierande åldrar och kön. 

Informanterna hade olika arbetserfarenhet som sträckte sig mellan ett halvt till fyra år på 

Kungliga slottet i Stockholm. Samtliga titulerade sig som museiassistent. Valet av informanter 

som är anställda vid just Kungliga slottet utgick från det faktum att dessa individer har 

erfarenhet av en miljö där fenomenet som studien fokuserar på, ofta förekommer.  

 

Valet av observationer utöver de intervjuer som genomfördes baserades på hur observationer 

som insamlingsmetod kan ge kunskap kring hur informanterna agerar fysiskt när de närmar sig 

föremålen snarare än hur de tror att de agerar. Gösta Arvidsson och Billy Ehn (2009:24) 

beskriver det som ”hemmablindhet”, att människor inte nödvändigtvis reflekterar över eller ens 

noterar invanda beteenden eller kroppsspråk. Genom att observera exempelvis individers 

kroppsspråk kring föremål i en slottsmiljö öppnas en möjlighet för förståelse och tolkning av 

aktörens värderingar kring just det föremålet såväl som hens föreställningsvärld. 

 

Det är också viktigt att påpeka att studien även inbegriper situationer som uppstår då människor 

inte rör vid föremålen. Sådana händelser kan vara minst lika viktiga. Fokus i studien ligger i 

människors rörelsemönster och agerande kring föremålen. Både att de vidrör och inte vidrör 

föremål kan ge kunskap och förståelse om bakomliggande värderingar och föreställningar. 

 

Den andra insamlingsmetoden för denna studie var semistrukturerade intervjuer. 

Semistrukturerade intervjuer innebär att forskaren inför intervjuerna endast har identifierat 

olika områden som intervjun ska beröra, hen följder inte en strikt lista med frågor (Krag 

Jacobsen 1993:19). De teman intervjun utgick ifrån var främst informantens tankar och 

reflektioner över sitt agerande och beteende i samband med dessa föremål samt tankar och 
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reflektioner kring andras agerande. Ytterligare ett tema behandlade människors agerande 

gentemot rummet som helhet. 

 

Intervjuerna utformades efter ”walkabout” principen. Detta innebär att jag och informanterna 

träffades för intervju i en specifik miljö där vi gick omkring istället för att befinna oss på en 

fast plats (Fägerborg 2014:91). Miljön som valdes för intervjuerna var samma miljö som 

observationerna genomfördes i, alltså informanternas arbetsplats, Kungliga slottet. Då miljön 

var välkänd för informanterna var tanken att detta skulle få informanterna att känna sig 

avslappnade och uppleva samtalsämnet okomplicerat. Ytterligare en orsak till valet av denna 

form av intervju och miljö var att informanterna då fick möjlighet att demonstrera deras 

upplevelser och erfarenheter kring specifika föremål vilket bidrog till förståelse av 

informantens egen uppfattning och tolkning av fenomenet.  

 

 

Teoretiska utgångspunkter och begrepp 

För att uppfylla syftet i denna studie kommer Maurice Merleau-Pontys tankar kring kroppens 

fenomenologi tillsammans med begreppen appropriation och fetischism att tillämpas. Dessa 

teorier och begrepp kommer att fungera som analysverktyg för att tolka och förstå det insamlade 

materialet.  

 

Fenomenologins grundtanke är att nå kunskap om vardagliga mänskliga erfarenheter (Merleau-

Ponty 1999:73f). Utgångspunkten i Merleau-Pontys tankar kring kroppens fenomenologi ligger 

i att sträva efter att gå tillbaka till den ursprungliga erfarenheten, den så kallade livsvärlden som 

skapas genom den levda kroppens erfarenhet (Bengtsson 2001:70).  

 

Livsvärldar är den värld som vi lever våra vardagliga liv i. Den värld där vi skapar den första 

erfarenheten av vad olika meningar och betydelser är (Bengtsson 2001:71). Den skapas när 

individens subjektiva upplevelse, alltså informantens kroppsliga interaktion, uppstår i 

förhållande till rummet just där och då (Merleau-Ponty 1999:15f). I denna studie ligger fokus 

på den kroppsliga erfarenhet som skapas när aktörer kommer i kontakt med föremål men även 

agerandet i rummet som helhet. Genom att lägga fokus på denna erfarenhet hos individer kan 

kunskap framkomma kring meningsskapande och betydelser (Bengtsson 2001:26). Teorin kan 

även ge möjlighet att förstå materialet och ge klarhet i hur det kan uppstå en ömsesidig påverkan 

mellan föremålen och informanterna, alltså subjekten och objekten (Merleau-Ponty 1999:90f). 

Den ömsesidiga påverkan kan uppstå i en specifik tid och ett specifikt rum som i sin tur skapar 
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en levd erfarenhet. Denna levda erfarenhet skapas hos subjektet som därigenom kan utvidga sin 

livsvärld.  

 

Utöver kroppens fenomenologi kommer denna studie även att utgå från begreppet appropriation 

för att förstå och tolka materialet. Begreppet kommer att användas synonymt med tillägnelse 

samt tillskrivning då appropriering kan beskrivas som en strävan eller ett begär för ensamrätt 

över något. Begreppet innefattar även att ta något i besittning och göra det till sitt eget 

(Hutcheon 2006:8). Denna förståelse av begreppet kan uppfattas som något negativt då de ofta 

associeras med en form av stöld (Krämer 2012:192). Det finns ytterligare en aspekt av 

begreppet vilket snarare inriktar sig på hur man kan sammanföra originalet, i denna studie berör 

detta de historiska föremålen, med en själv och därigenom skapa något nytt (Sanders 2006:28). 

Begreppet kan därför ge kunskap kring hur människor på olika sätt skapar en bekantskap och 

relation med den materiella tillvaron och därmed tillgodogöra sig ett specifikt objekt. I denna 

studie kommer detta begrepp att användas för att tolka hur informanternas interaktion med det 

historiskt värdefulla rummet med dess föremål skulle kunna vara ett uttryck för en tillägnelse.  

 

Förutom kroppens fenomenologi samt appropriering kommer även begreppet fetischism att 

användas i tolkningen och analysen av det insamlade materialet. Själva begreppet fetischism 

myntades kring 1750-talet för att beteckna den dyrkan som riktas gentemot fasta materiella 

objekt (Pietz 1993:131).  

 

Det breda begreppet fetischism utgår från ett fokus som är riktat mot fascinationen av objektets 

symboliska värde, ett värde som skapats via ett kollektivt socialt begär eller önskan. På grund 

av detta kollektiva begär kom fetischism därför att ses av många som de första stegen mot det 

som senare skulle komma att bli religioner där dyrkan förändrades till att alltmer riktas mot 

icke materiella objekt (Pietz 1993:123f). Ingående och detaljerade beskrivningar av fysiska 

egenskaper hos specifika objekt kommer inte att vara i fokus i denna studie. Dock finns det ett 

fokus i att förstå den ömsesidiga påverkan som kan uppstå mellan något materiellt och något 

som kan uppfattas som andligt eller heligt.  

 

Begreppet fetischism används också till att tala om ”commodified meanings” vilket kan 

översättas till en varas innebörd och mening. Begreppet syftar bland annat till själva skildringen 

av ett objekt och hur detta påverkar objektets värde. Värdet och betydelsen som föremålet ifråga 

innehar baseras på en kollektiv uppfattning (Pietz 1993:124f). Denna kollektiva uppfattning 

kan därför göra att samhället kan ses som en enhet av kollektiva begär (Pietz 1993:141). Jean 
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Baudrillard beskriver hur detta i sin tur kan förstås genom att människors agerande gentemot 

föremål bygger på en strävan att uppfylla en önskan. Önskan bygger på att människan vill 

inneha själva värdet som finns i objektet snarare än objektet som en fysisk materiell vara (Pietz 

1993:141). Ändamålet med studien är därför inte att förstå och i detalj beskriva de historiska 

föremålens materiella utformning och tillverkning, utan snarare med hjälp av bland annat 

begreppet fetisch, förstå vilken form av relation vi skapar till objekten och hur den kan yttra sig 

i ett fysiskt agerande. 

 
 
Uppsatsens disposition  

Inledningen i denna uppsats efterföljs av två huvudkapitel. Det första huvudkapitlet analyserar 

materialet som berör besökarnas interaktion med direkta föremål. Kapitlet behandlar vilka 

dessa föremål är och hur människor agerar gentemot dem samt hur vi kan förstå agerandet. Det 

andra huvudkapitlet koncentrerar sig på människors kontakt med den rumsliga erfarenheten, 

hur ser interaktionen med rummet ut och hur man kan förstå denna interaktion. I uppsatsens 

avslutande del sammanfattas och sammanförs de primära ställningstagandena som framkommit 

under huvudkapitlen. Utöver detta framförs även idéer för vidare forskning.   



 11 

2. DE FÖRHÖJDA FÖREMÅLEN  
 
 

Detta kapitel kommer att presentera och analysera de material som berör specifika föremål i 

Kungliga slottet och människors interagerande med just dessa.  

 

Det är inte alla besökare som fysiskt vidrör slottets föremål, men det kan stundom utläsas att 

det finns en undermedveten vilja eller önskan att göra det ändå vid vissa tillfällen. Känslor 

behöver inte vara rationella och te sig korrekta. En informant uttryckte att hen har personliga 

svårigheter att relatera till varför man vill vidröra föremålen och därför är det svårt att hitta en 

rationell förklaring till det beteendet (Intervju 3).  Trots detta så finns det dock flera situationer 

som uppstått under studien som ändå påvisar att det finns någon sorts dragningskraft i dessa 

föremål. En dragningskraft som gör att man kanske vill närma sig föremålen så långt det går. 

En informant beskriver att det är många besökare som står på rätt sida avspärrningsbanden men 

trots detta är ”oroväckande nära föremålen” (Intervju 3).  

 

Vid ett skede under observationerna befinner jag mig i ett av de många gallerier som finns i 

slottet. Just detta rum har möbler utmed väggarna. Det vita bordet som står precis bakom ett 

avspärrningsband blir plötsligt extra intressant för två förbipasserande kvinnor. De går fram till 

bordet samtidigt som de säger något ohörbart och ställer sig sedan precis intill 

avspärrningsbandet. De tittar på bordet och plötsligt tar de båda ytterligare något steg fram mot 

bordet, men fortfarande så att det håller sig på rätt sida om avspärrningsbandet. De lutar hela 

överkroppen framåt, över bandet, över bordet och granskar bordsytan med endast cirka 30 

centimeter mellan näsan och bordsytan. Efter en stund rätar de på sig, tar några steg tillbaka 

och fortsätter sakta iväg längs med möblerna som står utplacerade längs med det avlånga 

rummet (Observation 2). 

 

En informant beskriver hur detta beteende blir som leken ”luften är fri”1 (Intervju 3). Ytterligare 

en informant talar om hur man i denna miljö behöver ha med sig ett tankesätt om att man får se 

men inte röra. Besökarna rör inte fysiskt vid föremålen men uttrycker ett behov av att vilja 

komma så nära som möjligt (Intervju 1).  

 

                                                
1 Den lek som informanten åsyftar är troligtvis en lek som går ut på att man rör händerna framför ansiktet på ett offer för att 
skapa irritation och frustration. När reaktionen från offret framkallas blir svaret att ”luften är fri”. Luften är nämligen fri 
mellan händerna på förövaren och ansiktet på den utsatte. Den utsatte kan därför inte säga något då förövaren egentligen inte 
vidrör offret (Jonsson 2014).  
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Merleau-Pontys (1999:106f) kroppsliga fenomenologi kan exemplifieras med hur en bil kan 

fungera som en förlängning av subjektets kroppsliga erfarenhet. När vi sitter i bilen, har 

händerna på ratten och styr bilen så skapas det en sammanflätning mellan subjekt och objekt. 

Sammanflätningen skapas på så sätt att individens kroppsliga gränser plötsligt innefattar bilens 

dimensioner, exempelvis genom att man kan veta om, och hur, man kan parkera i ett begränsat 

utrymme. Bilen blir alltså en utvidgning av den egna kroppen. Genom fenomenologin kan man 

alltså tolka handlingen att tänja på gränsen om hur nära man kan röra sig föremålen i slottet 

som en strävan efter att komma närmare och vidröra föremålet, i detta fall gäller det bordet. Det 

kan förstås genom att det finns ett tydligt behov av att skapa en sammanflätning mellan 

subjektet och objektet. Informanten strävar efter att utvidga den egna kroppen genom att vidröra 

föremålet för att i sin tur skapa en ny förståelse och erfarenhet.  

 

 

Förankring i något större 

En av informanterna talar om föremålens specifika förankring i en historisk händelse och att 

detta gör föremålen till ett ”riktigt föremål” och att ”det är på riktigt”. Informanten kan även 

tänka sig att det är flera än hen som upplever det när man tittar på föremålen. Många utländska 

besökare kanske inte nödvändigtvis känner till de svenska kungligheterna som sådana, men de 

vet vad en kunglighet innebär (Intervju 3).  

 

Den förankring som föremålen kan ha i något annat som exempelvis kungligheter framkommer 

även vid andra tillfällen. Ett föremål och situation som ger exempel på detta är när en informant 

talar om det bord som slottets små inglasade modeller står placerade på. Bordet är ett större 

träbord som ser väl använt ut. Många besökare frågar om det är något speciellt med just detta 

bord, varför det står placerat där den gör. ”Det är inget speciellt men det finns en skylt att man 

inte får luta sig mot bordet” säger en av informanterna. Hen förklarar att på grund av skylten så 

tror besökarna att det har hänt något vid just det här bordet ”här har dom smitt planer”. 

Informanten berättar också att besökare gjort kopplingen att Carl XIII har ätit frukost vid bordet, 

bara för att det står Carl XIII (Intervju 3).  

 

Det finns alltså en förväntan av att föremålet är förankrat i en kunglighet. I vissa fall kan 

föremålet sägas vara direkt förankrat i just en viss specifik kunglighet, men detta gäller inte alla 

föremål. Kungligheter framställs ofta som ett socialt åtråvärt ideal som få kan uppnå. Att 

vidröra eller närma sig ett föremålen som är förankrat i just dessa ideal kan ses som ett uttryck 
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för att komma närmare, så långt det går, det ideal och det kollektiva värde som kungligheterna 

ofta anses ha. 

 
Det är inte alltid besökare erfar upplevelsen av att föremålen känns förankrade i kungligheter. 

En informant berättar om ett tillfälle då en besökare hade blivit frustrerad över ett av slottets 

rum som är tillgängligt för besökare. Möblerna i rummet är en gåva från regeringen till kungen. 

Möblerna är från 2000 och ter sig därför som väldigt annorlunda eftersom många andra möbler 

som går att finna i slottet är från omkring 1700-talet (Intervju 2). Möblerna i det aktuella 

rummet kan sägas vara mycket mindre detaljrika och mindre utsmyckade än de övriga 

möblerna.  Informanten beskriver hur besökaren inte alls var glad över hur rummet hade inretts 

och att personalen hade ”förstört” rummet. Informanten förklarade att den prakt som i övrigt 

kanske finns att upplevas i slottet genom den ”gustavianska rokokon” kan beskrivas som något 

mer ”maximalistiskt” (Intervju 2).   

 

Besökarens frustration kan ses som ett uttryck för en form av en fetisch kring det extravaganta 

och överdådliga. Det fanns en förväntan hos besökaren av att uppleva och se en något mer 

överdådlig inredningsstil än det som han möttes av i rummet. Besökaren kanske upplevde att 

mer detaljrika inredningar som ibland kan upplevas genom olika stilar såsom Rokoko och 

Gustaviansk inredning, kan vara mer förankrat i kungligheter. Det kan ofta upplevas som att 

det finns en kollektiv och social association till att kungligheter ska omge sig av prakt.  Om 

man då vill ta del av denna prakt och därigenom få uppleva en del av de kungliga, kan det vara 

ett strategiskt val att besöka ett slott. Besökarens reaktion kan förstås som en besvikelse och 

frustration att dennes förväntningar inte uppfylldes. Besökarens besvikelse kan därför tolkas 

som att hen inte fick möjlighet att närma sig prakten. Med hjälp av begreppet fetisch kan denna 

prakt ses som en symbol för kungligheter, det förhöjda värdet som kungligheterna har utöver 

andra samhällsmedborgare symboliseras i just prakten. Prakten fanns vid detta tillfälle inte i 

verkligheten och förhindrade besökarens strävan efter att komma närmare det kollektiva värde 

som kungligheterna kan sägas ha.  

 

Ett liknande tillfälle som ger uttryck för detta är när en besökare kom fram till informanten och 

argt frågade ”Var är bladguldet?!”. Besökaren förväntade sig att se mer bladguld i en av slottets 

matsalar. Informanten fick förklara att på grund av renoveringar och skillnader i 

inredningssmak under 1800-talet tog man bort bladguldet varpå besökaren gick iväg (Intervju 

2).  
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Vikten av ett foto 

Begäret att vilja vidröra ett föremål som inte får vidröras, kan ta sig uttryck på flera sätt. En av 

informanterna påtalar att vissa besökare ofta lägger fokus vid just fotografering snarare än att 

ta in konkreta fakta och kunskap om platsen. Hen beskriver hur fotografierna utgör ett sorts 

verktyg för att påvisa att ”här har jag minsann varit, här har du en bild du kan se” (Intervju 1).  

 

Detta är något som även iakttogs vid några av observationstillfällena. I ett av rummen hör jag 

plötsligt en kvinna vars tal skiljer sig något från det mummel som uppstått bland besökarna. 

Hon talar ett språk jag inte förstår. Människorna i gruppen vänder huvudena och kroppen 

simultant åt diverse riktningar efter kommentarer från kvinnan. Först står samtliga i gruppen 

vända mot den ena väggen där en tavla finns. Kvinnan säger något, gruppen vänder sig mot en 

tavla på motsatta vägg, tavlan föreställer ett helporträtt av en kvinna klädd i en ljus, kanske vit, 

klänning. Några av människorna lutar sig mot bordet med den gröna marmorskivan som står 

framför tavlan men precis bakom avspärrningsbandet. De lägger handen på bordet samtidigt 

som de lutar kroppen något i tavlans riktning. Ett foto från en av besökarnas mobiltelefoner tas. 

De som först stod lutade sig mot bordet och personen som tog fotot går vidare. En ny person 

från gruppen går fram till bordet och upprepar ungefär samma mönster, handen placeras på 

bordet, kroppen lutar sig något åt tavlan och fotot tas. Den stora gruppen med besökare börjar 

på nytt röra sig till ytterligare ett rum. När rummet med tavlan och bordet sakta börjar tömmas 

på människor går jag fram till bordet. Där ligger en lapp med texten ”Var god vidrör ej Please 

do not touch” (Observation 1).  

 

Det är intressant att observera hur den fysiska handlingen utspelar sig när besökarna 

kontinuerligt strävar efter att få till den vinkeln det vill ha i förhållande till tavlan på bekostnad 

av bordet. Detta är ett konkret exempel på när besökare fysiskt vidrör vid föremål som har 

information som påtalar att detta beteende inte tillåts. Händelsen kan dock tolkas utifrån ett 

annat perspektiv. Händelseförloppet kan, till en början, tolkas utifrån att tavlans värde skapas 

genom guidens kommentarer. Tavlans betydelse förtydligas på så sätt genom det som guiden 

påpekar och berättar om den. Kanske är det dess egenskaper i det att den förmedlar en specifik 

historia eller att personen på tavlan är, eller har haft, någon form av betydelse. Om guiden inte 

påtalat detta, kanske dessa besökare inte hade tagit ett foto av tavlan. De andra tavlorna som 

inte blev kommenterade eller fick stå i fokus blev nämligen inte fotograferade av gruppen. 

Tavlan som blev fotograferad fick alltså ett förhöjt värde, utöver de andra tavlorna i rummet, 

på grund av dess framställnings som gjordes av guiden (Pietz 1993:124). Kanske ledde detta 
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till att det skapades en kollektiv känsla i gruppen av fascination kring just denna tavla. Inom de 

olika teorier som finns om fetischism skulle detta leda till att det inom gruppen därför finns ett 

behov av att vilja inneha detta värde som tavlan besitter. Det finns en önskan av att vilja närma 

sig detta värde (Pietz 1993:124f). Av förklarliga skäl finns det inte en möjlighet att fysiskt ta 

med sig och äga just denna tavla. Dock kan det skapas alternativ till att inneha värdet eftersom 

behovet av att vilja inneha det fortfarande finns kvar (Pietz 1993:141). Alternativet i detta fall 

skulle därför kunde ses som dokumentationen. Agerandet som uppstod framför tavlan då 

besökare uttryckte ett behov av att dokumentera genom foton, gör därför att fotograferingen 

även kan ses som en form av appropriering. Sanders (2006:28) beskriver hur man kan ta något 

i sitt original för att på olika sätt kombinera det med sig själv och därigenom skapa något nytt. 

Besökarna har på samma vis skapad ett eget foto av sig själva med tavlan och därigenom 

uppfyllt ett behov av att ta något i besittning och göra det till sitt eget (Hutcheon 2006:8). 

 

 

Tidigare erfarenhet av objektet 

Under materialinsamlingen har det visats hur dragningskraften hos föremålen kan bygga på 

individens tidigare erfarenhet eller föreställning om föremålets egenskaper. En informant 

beskriver sin egna uppfattning kring detta genom att tala om de träsniderier som finns runtom 

i slottet. Hen beskriver hur det inte enbart är det visuella som verkar ligga i fokus, det är även 

föremålets ”funktionsduglighet” som är av intresse hos vissa besökare. Informanten säger att 

beröringen framställs som att det sker på grund av att besökare vill veta ”hur slätt är träet, hur 

fint har de snidat ut det här” hen beskriver även hur ”de tar gärna på det här och kollar ’hur 

funkar låset’ det vill på något sätt ’testa yrkesskickligheten’ i det här” (Intervju 2). 

 

Ytterligare en informant påvisar något liknande genom att beskriva att det ibland inträffar 

situationer då hen behöver påtala för en besökare att det inte är tillåtet att röra vid föremål. 

Besökarens respons är då att ”ah okej men jag kollade bara kvalitén”. Informanten påpekar 

dock att hen har svårt att tro att besökaren är någon form av tygexpert som genom den fysiska 

beröringen av till exempel gardinerna, kan utläsa vilken fabrik dom har blivit tillverkade i 

(Intervju 3).  

 

Samme informant beskriver även hur det ibland kan höras hur besökare öppnar byråer trots att 

hen själv står i rummet bredvid. När informanten sedan går in i rummet står lådan öppen och 

besökare utbrister ”åh åh förlåt” för att sedan backa undan (Intervju 3).  
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Samtliga händelseförlopp skulle kunna förstås på flera sätt. Dock så påvisar de att besökarna i 

dessa situationer har med sig en tanke som utgör en förväntan, en tidigare erfarenhet, om hur 

föremålet borde vara och upplevas. Exemplet där besökarens förklaring till den otillåtna 

beröring beror på att denne vill undersöka kvalitén kan förstås som att besökaren har en tidigare 

erfarenhet och förförståelse vad kvalité är och inte är. Besökaren har en fysisk erfarenhet av att 

känna på, vad denne anser, vara ett tyg av kvalité.  

 

Detsamma skulle kunna gälla för besökaren som öppnade byrån. De flesta av oss har någon 

gång öppnat en byrå och vet av erfarenhet hur detta gå till. Vi har kunskap om hur vi fysiskt 

gör för att dra ut byråns lådor. Vi kan alltså säga med stor sannolikhet att vi vet på grund av 

våran tidigare fysiska erfarenhet hur ett objekt som ter sig vara en byrå, fungerar i praktiken. 

Trots det är det nog få av oss som kan påstå sig ha öppnat en byrå från 1700-talet. I princip 

skulle man kunna tänka sig att den praktiska aspekten av att öppna en byrå från 1700-talet eller 

2000-talet borde te sig någorlunda lika. Det är dock svårare att föreställa sig om känslan är 

densamma, att fysiskt uppleva en rokokobyrå kanske inte är detsamma som IKEAS 

Hemnesbyrå. Kanske upplevde besökaren ett behov av att utforska detta och därmed utöka sin 

förförståelse av den tidigare erfarenhet gentemot dessa föremål. Agerande kan dock förstås på 

så sätt att just i det rummet, den tiden och gentemot det föremålet skapades det en ny förståelse 

eller ett behov av en större förståelse gentemot föremålet.  
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3. KULTURARVETS RUMSLIGA GESTALTNING  
 

 

Detta kapitel kommer att presentera och analysera de material som berör det kulturhistoriska 

rummen i Kungliga slottet samt människors interagerande med just dessa.  

 

Som påpekades under inledningen i denna uppsats kan slottsmiljön te sig annorlunda än ett 

traditionellt museum. Ett traditionellt museum är ofta byggt och utformat för att framhäva 

specifika föremål. Museirummets väggar är sällan särskilt iögonfallande eftersom 

koncentrationen ska läggas på det glasmontrar eller specifika platser där det har placerats ut väl 

valda föremål. 

 

Det Kungliga slottet, innehåller precis som ett museum, föremål av både historiskt och kulturellt 

värde. Skillnaden ligger dock i att slottets olika rum med dess väggar, tak, golv och fasta 

inredning kan sägas utgöra minst lika mycket av besökarens upplevelse som de lösa föremålen. 

Den fasta inredningen innehar minst lika mycket av ett historiskt och kulturellt värde som de 

lösa föremålen. Slottet har därför delvis samma syfte som ett traditionellt museum men med 

skillnaden att även rummet som helhet är i fokus. En informant uttryckte det som att man ibland 

kan bli tillrättavisad om man skulle benämna slottet som ett museum då det ”tekniskt sätt inte 

är det” (Intervju 3). 

 

 

Den rumsliga dragningskraften 

Under studiens gång framkom kunskap om hur besökare och personal beskrev relationen till 

rummet i sig och den fasta inredningen. I ett av de många rum som besöktes kan man se att 

varje utrymme är täckt av utsmyckning. Utsmyckningen kan bestå av det dekorativa snideriet 

eller av de tygtapeter som finns på väggarna. Utöver detta står en lång rad med stolar 

utplacerade längs med väggen. Stolarna står framför tygtapeterna och framför stolarna är det 

ett avspärrningsband som sträcker sig genom hela rummet. Två kvinnor står mitt i rummet, de 

talar engelska. De vrider kroppen och sträcker på nacken medans de för blicken längs med 

golvet, upp längs med väggarna för att sedan titta upp i taken. De pekar samtidigt som man hör 

”wow” och ”ooohh” (Observation 1). 
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En av informanterna påpekar att detta sätt att vilja uppleva rummets helhet är vanligt. Hen 

beskriver hur besökarna ofta kliver in i ett rum och utbrister ”åååh” därför att de upplever 

rummets ”storhet” (Intervju 3). 

 

Ett liknande tillfälle uppstod under en annan observationerna vid slottet. En kvinna befinner sig 

mitt i rummet och i sin hand håller hon en mobiltelefon. Hon sveper med telefonen runt i 

rummet, hon riktar den mot väggarna, taket, går närmare specifika möbler. Hon sträcker ut 

armen och handen med mobilen mot möblerna för att sedan fortsätta på samma vis genom 

rummet tills hon kommer till nästa rum och försvinner ur min synvinkel (Observation 2).  

 

Precis som de första två kvinnorna så uppfattas denna besökare vilja uppleva och ta in rummet 

i sin helhet. Besökaren, enligt vad jag tolkade det som, filmar rummet. Hon upplever rummet 

genom mobilen. Besökarens beteende kan uppfattas som att hon tar rummet i en sorts besittning 

genom att samla rummet i en enda filminspelning. Rummet går från att upplevas i verkligheten 

till att plötsligt bli till ett föremål, en filminspelning. En filminspelning som besökaren kan styra 

över i sin telefon. Rummet kan raderas med hjälp av ett knapptryck. Genom filminspelningen 

besitter besökaren helt plötsligt makten över rummet, rummet som förflyttats från verkligheten 

till ett telefonminne. Handlingen kring att vilja filma hela rummet kan därför förstås som ett 

uttryck för viljan att tillägna sig rummet och rummets helhetsupplevelse. 

 

Ytterligare en grupp besökare på museet som verkade ge uttryck för samma behov av 

tillägnelse, var den grupp på tre kvinnor som befann sig något längre fram i rummet i 

förhållande till min placering. De närmade sig ingången som ledde in till ytterligare ett rikt 

dekorerat rum. Den ena av de tre kvinnorna stannade plötsligt i dörröppningen. Dörrkarmen 

såg ut att vara av trä som snidats i olika mönster. Hon lutar sig plötsligt mot dörrkarmen, ryggen 

är helt emot, det ena benet böjs och foten tar stöd mot dörrkarmen. Hon lyfter blicken så att nu 

även baksidan av huvudet lutar mot dörrkarmen. De andra två kvinnorna i gruppen tar några 

foton. Kvinnan som blir fotat rätar på sig och samtliga går vidare (Observation 2). 

 

Från vinkel där jag står kan jag se att dörrkarmen där kvinnan står utgör en vad som kan tyckas 

vara en bra inramning av rummet som skymtas i bakgrunden. Det blir säkerligen ett fint och 

effektfullt foto men beteendet kan även tolkas annorlunda. Det kan ses som ett sätt att förhålla 

sig till rummet på så sätt att man åter tar rummet i besittning. Handlingen kan förstås som en 

appropriering av rummet, både genom informantens kroppsspråk och sätt att hantera rummet. 
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De använder dörröppningen och stödjer sig på dess antika dörrkarm som ett medel för att ta 

rummet och göra det till sitt genom att utforma ett foto av sig själv och rummet.  

 

 

Iögonfallande dörrkarmar och dörrar 

En informant diskuterar vad hen upplever som fascination gentemot bladguldet som kan ses på 

många av slottets dörrar. För det första kan det upplevas som iögonfallande då de reflekterar 

mycket ljus. Informanten påpekar även att många vet att guld är dyrbart och hur guldets 

egenskaper kan vara och att detta kan vara orsaken till att man vill beröra. Man vill fysiskt 

känna och uppleva om bladguldet är kallt för att det finns en förförståelse om att guld ska vara 

en kall metall. Att vara så nära inpå dörren och detta guld kan ge besökaren chansen att för 

första och kanske enda gången röra vid bladguld trots att man vet att man kanske inte bör göra 

det (Intervju 2).  

 

Det finns en förväntar av att få uppleva en känsla av prakt, en överdådighet vid besöket på 

slottet. Dörren och guldet i sig ligger alltså inte i fokus i informantens berättelse om besöket på 

slottet och ens upplevelse, det är snarare det värde som dessa materialiteter innebär och syftar 

till. En informant berättar att när barn besöker slottet tenderar de att ofta vilja vidröra 

dörrhandtagen som är något genomskinliga och utformade som en sten. Informanten berättar 

att barnen ofta kommer till slottet med en förförståelse av att ett slott är som slotten som ofta 

återfinns i sagoberättelser, de innehåller dyra saker. På grund av detta så tror de ofta att 

handtagen är gjorda av diamanter. Informanten tillägger sedan att det är ett svårt övervägande 

om man ska ”spräcka hål” på denna övertygelse eller inte (Intervju 2). Ytterligare en informant 

påpekar och instämmer i hur dessa dörrar är något som besökare ofta tenderar att vidröra. Hen 

liknar dock dessa handtag med kristaller (Intervju 3).  

 

William Pietz (1993:124f) talar om hur fetischering ofta baseras på att det finns ett kollektivt 

och socialt värde utöver de materiella aspekterna. Utöver det materiella aspekterna som gör 

guld och diamant värdefullt så kan det alltså finnas ett kollektiv och socialt värde i dessa då det 

ofta återfinns hos exempelvis kungligheter. Kungligheter som genom historien ofta har 

porträtterats som ett ideal och något eftersträvansvärt.  

 

Ett annat beteende gentemot just dörrar utspelade sig i ett annat av slottets otaliga rum. 

Händelsen kan kanske inte förstås och tolkas utifrån Pietz (1993) sätt att förstå människors 

relation till föremål, men är dock intressant då den kanske kan ge en inblick i hur människor 
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har ett behov av att förstå något som de upplever visuellt. Ett fysiska agerande kan leda till att 

det skapas en bättre förståelse av det visuella. Genom en specifik fysisk handling kan individen 

även skapa en kroppslig erfarenhet av den tidigare enbart visuella erfarenheten. I ett av slottets 

rum stod en kvinna. Hon tittade på en dörr som leder in till ett nytt rum för besökarna att 

uppleva. Dörren är dekorativt målad, men utan de träsnideri som återfinns på många av de andra 

dörrarna. Det finns dock en lång och bred spricka som går tvärs över dörren. Kvinnan som stod 

framför dörren tog upp handen och kände med fingrarna i skåran. Hon började sedan gå 

längsmed dörren och längs med sprickan. Fingrarna följde samtidigt med, fortfarande ut längs 

med skåran. Kvinnan släppte sedan ned armen och handen för att fortsätta in och igenom 

dörröppningen och in till nästa rum, nästa upplevelse (Observation 3). Till en början hade 

kvinnan enbart tillgång till en visuell förståelse utav skåran. Kanske upplevde hon ett behov, 

möjligtvis omedvetet, av att även vidröra för att få en djupare förståelse för skårans egenheter. 

Kvinnans fysiska beröring möjliggjorde en kroppslig erfarenhet av dörren, istället för endast en 

visuell upplevelse.  

 

 

Ett rum med många funktioner och dubbla budskap 

Då Kungliga slottet med jämna mellanrum aktivt användas genom olika evenemang förändras 

rummen och möblerna från att vara ömtåliga objekt som ska bevaras till att plötsligt bli helt 

funktionella och dugliga bruksföremål. Vid ett skede är alltså objekten något som ska bevaras 

och inte får vidröras trots att samma objekt vid andra tillfällen brukas och vidrörs som vilket 

objekt som helst. Vad kan dessa två motstridiga syften med föremålen få för effekter? En 

informant diskuterade dessa aspekter av ett föremål genom att påtala detta: 

 

Slottet fungerar som ett visuellt bibliotek, man ska få se historien men samtidigt har 

man det här med att det är en funktionell miljö, teborden används och så vidare och då 

blir det en svår avvägning för folk. Är det den här miljön där mycket fokus ligger i 

konserveringen eller är det mer känslan av att vara hemma hos någon som också 

använder det här själv? Det blir en demokratiseringsprocess, ’varför får dom ta men 

inte jag?’ Det blir nog en väldig clash mellan dom här två sakerna. (Intervju 2) 

 

Det kan alltså förstås som att det sker en svår avvägning mellan dessa två känslor som sedan 

påverkar det fysiska agerandet. I grunden baseras denna konflikt på att en viss grupp vid ett 

visst tillfälle får möjlighet att nyttja föremålen för deras ursprungliga funktion. Denna grupp 

får alltså möjlighet att bruka föremålen, men vad sker med den grupp som inte får denna 
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möjlighet? En tolkning av detta skulle kunna vara att denna grupp då upplever ett behov av att 

även de får tillägna sig föremålet. Detta kanske inte alltid sker på samma sätt genom att bruka 

föremålen på det sättet det en gång var menat för. Trots detta finns det andra sätt att tillägna sig 

ett föremål. Att vilja vidröra föremålet kan förstås som en handling som sker då det är den enda 

möjligheten man har för att närma sig föremålet. En besökare kan således inte bruka en sal som 

byggdes för baler på samma sätt som kungligheterna har kunnat göra under exempelvis bröllop 

som skett i vår samtid. Besökare kan dock uppleva ett behov av att vilja besitta rummet mer än 

som en vanlig besökare då andra faktiskt har haft den möjligheten. Genom att exempelvis 

vidröra eller filma rummet tar sig besökare rätten att också tilldela sig rummet, dess helhet och 

dess känsla.  

 

 

Museiassistentens rätt till kulturarvet 

Det är inte enbart besökarna som kan ge uttryck för ett behov av tillhörighet eller en form av 

rätt över föremål och rum. En av informanterna beskriver hur dennes personliga ursprung är 

kopplat till samma geografiska plats som ursprunget hos vissa föremål som återfinns i slottet. 

 

Jag älskar antika föremål, mitt ursprung är ju från … så den hela antika perioden 

fascineras jag av. Jag ser ju att mycket har ju tagits från den tiden, man har använt sig 

av antika element och ornament under nyklassicismens 1700-tal /…/ Så jag ser ju att 

mitt kulturarv har ju bidragit otroligt mycket inte bara i Europa utan också i resten av 

världen så jag älskar ju att stå och prata om föremålen och deras historia och även 

material. (Intervju 1) 

 

Informantens beskrivning kan förstås som ett uttryck för bland annat ett behov av appropriering. 

Individen ger uttryck för att hen upplever en känsla av att dennes arv och bakgrund har lett till 

inspiration i olika aspekter som sedan kan återfinnas i slottets fysiska miljö. Informanten 

beskriver alltså att föremålen liksom informanten själv, har ett sammanvävt kulturarv. På grund 

av det sammanvävda kulturarvet ger informanten uttryck för ett behov av att tillägna sig 

föremålen. Tillägnelsen sker då informanten upplever en större gemenskap med föremålets arv 

utöver någon som inte delar samma bakgrund.  

 

Ytterligare en informant beskriver hur denne upplevde början av anställningen på slottet som 

”jobbigt”. Informanten beskriver att det var jobbigt hur slottet är, utöver en plats för besökare, 

även ett hem och en plats som aktivt brukas av kungligheterna. Informanten beskriver hur det 
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kunde vara besvärligt att tänka på vilka som föddes och vilka som dog i vilka rum. 

Verklighetsanknytningen som rummen hade upplevdes tämligen tunga. Informanten menar 

dock att denna känsla har förbytts efter några års arbetserfarenhet i denna miljö. Informanten 

påtalar dock att den nya känsla kanske är lite ”konstig” då hen upplever att hen också, utöver 

kungligheterna, även har sin plats på slottet på grund av sitt yrke och antal dagar hen befunnit 

sig på slottet. Detta trots att hen påtalar att hen själv egentligen inte har någon rätt att befinna 

sig på slottet om det inte är i sin yrkesroll eller som besökare. Informanten påtalar att hen ”har 

gett mig själv något slags tillstånd att vara här eller att få känna mig som att det här också är 

mitt fast det egentligen inte alls är så rent objektivt eller rationellt” (Intervju 2). Genom 

informantens berättelse kan man förstå hur denne genom den ökade erfarenheten av att röra sig 

och befinna sig i rummen, har lett till ett behov av att även tillskriva sig rätten till rummen. 

Rummet har övergått från att vara endast ett främmande och obekvämt objekt till att bli en del 

av informanten på så sätt att denne upplever ett behov av tillhörighet. Tillhörigheten har sedan 

i sin tur skapat en känsla hos informanten där denne kan besitta rummet mer än vad exempelvis 

en besökare får göra.  

 

 

Målmedvetenhet eller omedvetenhet  

Rummet kan även upplevas på ett till synes helt annat sätt än vad som tidigare har analyserats.  

Vid ett tillfälle fanns det en besökare som kom till slottet med ett foto från ABBA-museet 

berättar en informant. Besökaren hade varit på ABBA-museet där det fanns ett foto på gruppens 

medlemmar när de befann sig på Kungliga slottet i Stockholm för ett evenemang. Besökaren 

hade tagit en bild av detta och besökte slottet för att uppleva och se rummet där medlemmarna 

hade befunnit sig i (Intervju 3).   

 

Händelsen kan förstås som att besökaren ville uppleva samma känsla och rum som dennes 

idoler gjort. Ett beteende som härstammar från ett behov av att komma ett steg närmare det man 

håller av. Rummet har blivit förankrat med något som har ett kollektivt värde utöver endast 

förankringen i kungligheterna, det har även blivit förankrat i en historiskt sett, stor musikgrupp. 

Med fetischisering som analysbegrepp kan vissa beteenden, som exempelvis detta fall, bygga 

på att människor vill uppfylla en önskan av att inneha samma känsla som något som anses ha 

betydelse (Pietz 1993:124f). Betydelsen och värdet är det som idoler besitter och eftersom 

besökaren inte kan få möjlighet till en mänsklig kontakt med idolerna kan man med begreppet 

fetischering därför tolka detta agerande som att kontakten med föremålet, alltså rummet, 

ersätter den mänskliga kontakten. Denna besökares agerande kan ses som ett väldigt 



 23 

målmedvetet agerande då denne besökte slottet för en specifik anledning. Det är dock inte alla 

besökare som agerar lika målmedvetet inför det kulturhistoriska rummet eller föremålen.  

 

En informant påtalar hur vissa beteenden som sker gentemot det kulturhistoriska rummet och 

föremålen kan härstamma från oaktsamhet. Informanten uttrycker dennes reflektioner och 

erfarenhet kring detta såhär: 

 

Det också ofta så att många gånger att när jag säger till någon som vidrör ett föremål, 

hälften av gångerna är dom inte medvetna att dom gör det /…/ Jag vet inte riktigt varför 

men folk har något slags behov av att rent fysiskt vara nära föremålen eller objekt som 

dom upplever tilltalar dom, eller berör dom på något sätt och det är som sagt inte alltid 

att dom själva märker att dom rör någonting. (Intervju 2) 

 

Ytterligare en informant beskriver hur denna omedvetenhet exempelvis kan ske gentemot 

byråer som kan stå placerade nära dörröppningar. Besökare går ofta förbi, sveper med handen 

och fingrarna på ett ”slentrianmässigt sätt” innan det går igenom dörröppningen och fortsätter 

in i ett annat rum (Intervju 3). Handlingarna skulle kunna förstås och tolkas på flera sätt men 

det ter sig som att det finns ett behov eller en strävan efter att sammanfläta objektet med 

kroppen. Kanske kan det förstås som att besökare agerar med dessa, till synes, omedvetna 

handlingarna för att enbart den visuella erfarenheten inte upplevs tillräckligt. Det finns 

möjligtvis ett omedvetet behov av att få en mer fysisk och kroppslig erfarenhet av rummet.   
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4. AVSLUTNING 

 
 
Studien tog sin början i fenomenet kring skyltar med texten ”Vänligen Rör ej / Please do not 

touch” som ofta står utplacerade i miljöer där kulturhistoriska föremål finns placerade. Då 

skyltarna används som ett verktyg för att stoppa otillåten beröring kan skyltarna förstås på så 

sätt att det finns ett stort kollektiv behov från besökare av att vidröra historiska föremål. 

Utgångspunkten i denna studie har varit att förstå detta behov genom att undersöka det fysiska 

agerandet som uppstår när individer befinner sig i nära anslutning till kulturhistoriska föremål. 

Målsättningen har varit att förstå vilka dessa föremål är, hur det fysiska agerandet faktiskt tar 

sig uttryck samt hur man kan tolka och förstå dessa handlingar.  

 

För att kunna analysera det insamlade materialet har studien utgått från fenomenologiska 

tankegångar kring kroppsliga erfarenheter. Detta har bidragit till att förstå det rörelsemönster 

som uppstår mellan individerna i studien och de historiska föremålen. För att kunna förstå och 

analysera bakomliggande orsaker till det fysiska agerandet har även begreppet appropriering 

samt teorier om fetischism använts.  

 

Studien utgick från en slottsmiljö, närmare bestämt Kungliga slottet i Stockholm. Anledningen 

till att just Kungliga slottet blev den valda miljön för studien grundar sig i att slottets utformning 

kan upplevas mer inbjudande när det gäller interaktion med föremål. Slottets lösa inredning kan 

ofta upplevas mer lättillgängligt för besökarna till skillnad från ett traditionellt museum. Under 

studiens gång framkom det ytterligare en anledning till varför valet av miljö passade för 

studiens syfte. Just Kungliga slottet innehar en aktiv funktion eftersom att det är delvis bebott 

av kungligheter samt med jämna mellanrum ställs iordning för olika evenemang där föremål 

och rum används aktivt. Detta bidrog till ytterligare en aspekt att analysera som kunde påverka 

relationen mellan människor och kulturarvsföremål.  

 

Under studiens gång framgick det även hur människors rörelsemönster och agerande gentemot 

kulturhistoriska föremål inom slottsmiljön kan ses från två perspektiv. Denna insikt bidrog till 

att besvara och skapa en förståelse utav vilka föremål som tenderar att inneha en större 

dragningskraft än andra. Pilotundersökningen i början av studien i form av en webbenkät 

påvisade att just tygtapeter var i centrum för besökares intresse att vidröra. På grund av detta 

fanns det en tanke i början av studien att den skulle beröra specifika föremål. Studiens 

materialinsamling påvisade dock att det endast vid fåtal tillfällen berörde specifika lösa föremål. 
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Dessa föremål presenteras i studiens första huvudkapitlet och omnämner bland annat en 

specifik tavla, ett bord samt en möbelgrupp. Studiens resultat påvisar därför att det inte 

nödvändigtvis är specifika föremål i sig utan snarare känslan och förståelsen av objekten som 

kan vara av betydelse. Det andra perspektivet som framkom i förståelsen utav människors 

interaktion med kulturhistoriska föremål är det som kan ses när människor skapar en relation 

till det kulturhistoriska rummet och dess helhet. I det andra huvudkapitlet presenteras denna 

förståelse genom att analysera människors interaktion med rummets helhetsupplevelse med den 

fasta inredning som golv, väggar, tak och dörrar.  

 

Studiens övriga resultat har påvisat att det finns olika sätt att skapa en relation med 

kulturhistoriska föremål som kan förstås som en form av attraktion. Det kan vara att närma sig, 

att dokumentera eller att på olika sätt utföra en form av beröring. Samtliga ageranden kan dock 

visa hur besökarna på olika sätt faktiskt interagerar med de kulturhistoriska föremålen och 

rummet.  De fysiska uttrycken kan tolkas och förstås på flera sätt. Människorna vill närma sig, 

i den mån det går, det kollektiva värde som föremålet har tillskrivits. Värdet kan bland annat 

vara de kungligheter som föremålen är förankrade i. Genom att närma sig föremålet skapas 

därför en relation till föremålet som kan förstås som ett sätt att ersätta den mänskliga kontakten 

med kungligheterna. Ytterligare en orsak till det fysiska agerandet kan förstås som att det finns 

en tidigare underliggande kroppslig erfarenhet av vad man tror är ett liknande föremål. Därmed 

uppstår ett behov av att vilja överensstämma den nya upplevelsen med den tidigare förståelsen. 

Agerandena som analyseras i denna studie kan även förstås som ett uttryck för att vilja tillägna 

sig ett specifikt föremål eller ett rum. 

 

Det är dock viktigt att påpeka att vissa fysiska beteenden som människor uttrycker gentemot 

kulturhistoriska objekt kan grunda sig i enbart oaktsamhet där individen ifråga inte är medveten 

om föremålets placering eller exsistens, alternativt är omedveten om sitt agerande. Oavsett har 

studiens resultat bidragit med kunskap och förståelse om relationen mellan kulturarvsföremål 

och människor, samt hur och varför denna relation kan komma till uttryck i ett fysiskt agerande.  

 

Det finns dock utrymme för att föra undersökningen vidare genom nya perspektiv och 

inriktningar. Om studiens fokus skulle flyttas något, till att koncentrera sig på att förstå 

besökares beteende och agerande i slottsmiljön utifrån ett genusperspektiv så skulle antagligen 

resultatet, men även fältarbetet, te sig väldigt annorlunda. Det skulle te sig annorlunda då just 

denna undersökning inte har applicerat några genusaspekter överhuvudtaget under studiens 

gång.  
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En tanke som uppstod under studiens gång rörde informanterna som ingår i observationerna. 

Studien skulle kunna utvecklas på så sätt att dessa skulle kunna inkluderas på ett annat sätt, där 

de får mer utrymme. Studien skulle kunna koncentrera sig på att ge informanterna möjlighet att 

uttrycka sina tankar och föreställningar kring fenomenet. Det finns en etisk aspekt att ta i 

beräkning eftersom fenomenen kring attraktionen av föremålen som kan resultera i ageranden 

som inte är tillåtna. Detta skulle kunna försätta informanterna i en svår sits om de skulle behöva 

berätta om otillåten beröring av föremål. En viktig utgångspunkt skulle därför kunna vara att 

utgå från en tidsram som tillåter forskaren att bygga upp ett förtroende hos informanten men 

även ha ett stort fokus på anonymitet. Anonymitet skulle kunna appliceras genom valet av 

insamlingsmetod, men även tillämpas i slutproduktionen av studien.  

 

Relationen mellan människor och historiska föremål vore även intressant att analysera genom 

att använda sig av historiska källor som berör människors beteende gentemot historiska 

föremål. Genom att blicka tillbaka i äldre material kan man få möjlighet undersöka fenomenet 

under tid. Om samma attraktion gentemot kulturhistoriska föremål går att urskiljas i ett 

historiskt material öppnas möjligheten för att förstå hur fenomenet har förändrats över tid 

alternativ förblivit detsamma och vilka bakomliggande faktorer som kan komma att spela en 

roll.  
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5. BILDFÖRTECKNING 
 

Bild 1 Titelsida: Marmorstaty av en ängel med en lapp framför med texten ”Var god vidrör ej 

/ Please do not touch”. 2018-11-21, Kungliga slottet, Stockholm. Ägare och fotograf 

Madelene Widholm, förvaras hos fotografen    
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6. KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING  
 

 

Otryckta källor  

Intervjuer 

1.Informant 1 

Yrke: Museiassistent 

Anställningslängd: 4 år 

Intervjudatum: 04.12.2018 

Intervjuns längd: 00:58:07  

Intervjun utförd av författaren 

Intervjun förvaras hos författaren 

 

2. Informant 2  

Yrke: Museiassistent 

Anställningslängd: 3 år 

Intervjudatum: 05.15.2018 

Intervjuns längd: 01:02:44  

Intervjun utförd av författaren 

Intervjun förvaras hos författaren 

 

3. Informant 3 

Yrke: Museiassistent 

Anställningslängd: 0,5 år 

Intervjudatum: 07.12.2018 

Intervjuns längd: 00:49:25 

Intervjun utförd av författaren 

Intervjun förvaras hos författaren 

 

Observationer  

1. 2018.11.21, Kl.11:00-13:30, Kungliga slottet, Stockholm. 

2. 2018.11.22, Kl.11:00-13:30, Kungliga slottet, Stockholm. 

3. 2018.12.01, Kl.13:30-15:30, Kungliga slottet, Stockholm. 

Samtliga observationer utförda av författaren. 

Observationsmaterialet förvaras hos författaren.   
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7. BILAGOR 
 
Webbenkät 
Följande frågor inkluderas i webbenkätundersökningen: 

1. Vilket museum/slott är du verksamma vid? 

2. Vad är din huvudsyssla på denna plats? 

3. Vilka föremål på denna plats anser du vara utsatt för mest slitage? (Notera att detta kan 

vara att du själv ser hur besökare tenderar att vidröra föremål eller att detta föremål 

tenderar att vara i extra behov av restaurering som kan kopplas till otillåten beröring) 

4. Vart är detta föremål placerat i museet/slottet? 

5. Upplever du att detta föremål är som mest besökt under någon specifik veckodag eller 

under vissa klockslag? 

6. Brukar detta vara i samband med en guidad visning? 

7. Om denna studie skulle vara i behov av informanterna att intervju kring detta ämne, 

skulle du då tänka dig att vara delaktig? 

 

Samtliga frågor är utformade och skapade av författaren. 

Webbenkät och webbenkätssvar förvaras hos författaren.  

 

 


