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Abstract 

Ever since the beginning, museums around the world have tried using different techniques to 

attract visitors. Some open-air museums have even started to create small worlds of their own, 

wherein they perform living history. The idea is that visitors will be able to step into history, and 

see different time periods with their own eyes. A prime example of an open-air museum that uses 

this kind of concept, is Skansen in Stockholm. There, visitors can walk around on cobblestone 

streets and go into old houses, where they are greeted by staff in historical clothing. This thesis 

examines how Skansen uses performance and historical clothing to teach history, in the quest to 

create an immersive experience for the visitors. The empirical material consists of observations 

and interviews with staff at Skansen, as well as visitors. Drawing upon Richard Schechners 

definition of performance theory, different parts of Skansen are dissected to determine how 

museums can use this kind of method in order to appeal to visitors.  

 

Furthermore, the historical clothing is used as a reference point to gather and analyze the 

thoughts and experiences of the staff and visitors at Skansen. It became apparent that clothes can 

help you feel like a part of history, both in the sense that it makes you look different and move 

your body differently. This highlights how clothing can affect people’s bodies and minds. In that 

way, we see the relationship between humans and objects, and how they interact in different 

settings. The interviews also showed that people can have different approaches to the 

performance aspect. While some appreciate the playful nature of stepping into a role, others can 

feel uneasy about playing pretend. Nonetheless, many of the staff members stressed that they use 

the historical clothing to create a new persona, which separates their work life from their free 

time. This shows that clothing and performance can be used as tools in working environments, in 

order to protect one’s integrity. 
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Kapitel 1. Inledning 

Året var 1898. Det var Nordiska museets 25-årsjubileum, och dess grundare Artur Hazelius höll 

tal. Han började med att beskriva museets framgång i detalj, men övergick sedan till att lovsjunga 

sitt nya projekt: Skansen. Hazelius sade: 

Skansens friluftsmuseum har en ännu vida större räckvidd och ännu större uppgifter. Det strävar mer och 

mer att varda ett lefvande museum. — ett museum som ej endast visar byggnader och bohag, redskap af de 

mest skilda slag, minnesmärken . . . Det vill vid sidan af detta ännu mera. Det vill framställa folklifvet i 

lefvande drag (Biörnstad & Liman 1972:97). 

Skansen var världens första friluftsmuseum. Det var en verksamhet som Hazelius hade grundat 

1891, i hopp om att bevara det gamla bondesamhället. Idén var att skapa ett nytt slags museum, 

som bjöd in besökarna i en levande miljö, med surrande spinnrockar och doftande nybakat bröd. 

Målet var, med andra ord, att levandegöra svensk kulturtradition (Biörnstad & Liman 1972:97–

99). 

 

Skansen har nu varit öppet i över 130 år. Dess koncept har spritts och återskapats över världen, i 

synnerhet i Europa och USA. Vissa språk har till och med anammat ordet ’Skansen’ som 

beteckningen för friluftsmuseum (Bringéus 1972:18). Skansens popularitet blev dock extra 

synligt och uppmärksammat när museet var nära att gå i konkurs. Under Covid19-pandemin 

våren 2020, gick Skansens VD John Brattmyhr ut i tidningarna och vädjade om stöd till museet. 

Plötsligt började tusentals svenskar köpa årskort och butiksouvenirer på distans för att stödja 

museet. Det, tillsammans med stora stödpaket från staten, räddade Skansen från konkurs. Detta 

kan ses som ett exempel på människors uppskattning för museers levandegörande av historien. 

Det är många svenska museer som numera väljer att satsa mer på denna typ av upplevelseturism i 

sina utställningar. Det är ett koncept med dramatiserande gestaltningar och aktiviteter, som 

bygger på samtidens pedagogiska ideal (Gustafsson 2002:76). Ett exempel är Sala Silvergruva, 

vars motto lyder: ”Välkommen till Sala Silvergruva - En upplevelse i historien!”. Där får 

besökarna åka ner i gruvan till 155 meter under jord, och visas runt av guider som är iklädda 

1700-talskläder. De kan också besöka Gruvbygården, där personalen visar upp livet på 1500-

talet. Kort sagt, blir besökarna inbjudna att möta dåtiden i nutiden. Även Livrustkammaren har 

infört mer interaktiva element i sina utställningar. De har exempelvis haft evenemang där barn får 
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prova att iklä sig återskapade versioner av drottning Kristinas klänning, med mottot ”Bli 

drottning för en dag”. De har också event som ”Lajv på Livrustkammaren”, där besökaren bjuds 

in i teaterliknande mordgåtor som ska lösas tillsammans med skådespelare. Dessa interaktiva 

aktiviteter verkar öka i antal, sannolikt eftersom de är vinnande koncept bland besökare. Ett 

återkommande tema i exemplen är även bruket av kulturhistoriska kläder, vilket kan vara en hjälp 

för människan att förflytta sig i historien och se livet ur en annan persons perspektiv. Det blir ett 

sätt att förkroppsliga fantasin om tidigare epoker. 

 

Det är troligt att interaktiva koncept kommer att bli mer vanliga på museer under de kommande 

åren. Jag vill därför undersöka detta fenomen närmare. Jag valde Skansen som urval eftersom det 

är det första museet i världen som började satsa på denna form av levandegörande av historiska 

epoker. Uppsatsen har därför fått titelnamnet ”Historier får liv”, vilket är ett uttryck som jag har 

hämtat från Skansens marknadsföring. Som tidigare nämnts, var Hazelius vision att skapa ett 

levande museum, av kött och blod. Detta aktualiserar frågan gällande hur det känns att arbeta 

som personal på ett museum som Skansen, eftersom det är de anställda som har ansvaret att spela 

upp den historiska iscensättningen.  

 

Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur man iscensätter historia på friluftsmuseet Skansen, genom 

att använda sig av performans (dramatisering) och kulturhistoriska kläder som pedagogiska 

verktyg. Frågeställningarna lyder som följer:  

• På vilka sätt spelas historia upp på Skansen?  

• Hur påverkar de kulturhistoriska kläderna arbetet för de anställda?  

• Hur upplever gästerna och personalen Skansens användning av performans?  
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Teori 

Performans som teoretiskt ramverk 

För att studera Skansens användning av dramatisering som pedagogiskt verktyg, kommer jag att 

främst att utgå från performansteoretikern Richard Schechners (1988, 2006) definition av 

performansbegreppet. Det publicerades ursprungligen i hans verk Performance Theory som har 

utkommit i flera upplagor, och jag kommer därför att referera både till upplagan från 1988 och 

2006. Jag kommer också att utgå från folkloristen Terry Gunnell och etnologen Owe Ronströms 

(2013) artikel ”Folklore och Performance Studies – en introduktion”, samt Gunnells (2018) text 

“I: 6 Performance Studies”. De sistnämnda texterna kan ses som sammanfattningar av 

Schechners teorier, men med fokus på hur man kan applicera dem på etnologiska studier. 

 

Schechners tidigare arbete gällde främst teater, men han beskriver performans som ett öppet 

begrepp som kan appliceras på många referenser. Schechner hänvisar till Goffman (1959), som 

menar att alla aktiviteter som utförs av en deltagare för att påverka andra deltagare, kan definieras 

som ett framträdande (Schechner 2006:29). Därmed kan performans även uppstå omedvetet. 

Schechner skriver att ”any action that is framed, presented, high-lighted, or displayed is a 

performance” (Schechner 2006:2). Kort sagt, menar han att alla beteenden, saker och händelser 

kan studeras som exempel på framträdanden (Gunnell & Ronström 2013:32, Schechner 2006:40). 

Således kan den här teoretiska inramningen appliceras på olika former av aktiviteter, eftersom allt 

kan bli något slags framträdande för någon. Detta innebär att även processer som samhället inte 

brukar benämna som avsiktliga framträdanden, kan betraktas som performans (Gunnell 

2018:107). Det är dock inte själva egenskaperna i aktiviteterna som gör dem till framträdanden, 

utan hur de blir uppfattade och förstådda (Gunnell & Ronström 2013:32, Schechner 2006:38). 

Alla sociala aktiviteter är inflätade i kulturella, ekonomiska och sociala omständigheter. Dessa 

sträcker ut sig bortom det som händer på scenen (Gunnell & Ronström 2013:32, Schechner 

2006:167, 245). Gunnell och Ronström framhåller ett citat från Deborah A. Kapchan (2003), som 

har resonerat kring hur detta etableras i tid och rum. Hon uppfattar performansperspektivet som 

”the fullness of history as it is shaped in the moment. It is a materialization of emotion, of mind, 

of spirit” (Gunnell & Ronström 2013:32, Kapchan 2003:122). I det här uppsatsarbetet, studeras 

Skansens historieframställning som en sammanställning av många olika former av performans. 
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Jag kommer därför att fokusera på det muntliga och kroppsliga framförandet, men även det 

materiella. Detta beror på att det inte endast är mänskliga aktiviteter som kan definieras som 

framträdanden. Även saker och rum kan interagera med människor (Gunnell & Ronström 

2013:33). 

 

Jag ser den materiella miljön på Skansen som en del av den historiska iscensättningen. Detta 

innefattar givetvis de kulturhistoriska kläderna, men även husen, skyltarna och vardagsobjekten. 

Jag inkluderar även ljud, dofter och fysiska upplevelser (såsom att exempelvis gå på ojämna 

kullerstensgator) i denna kategori. I performansstudier betraktar man alltifrån artefakter, texter 

och arkitektur som performativitet, eftersom man är intresserad av hur de interagerar med 

observatören. Istället för att endast se dem som saker, fokuserar man på beteendet hos de 

människor som interagerar med objekten. Ens intresse ligger därmed inte i vad det är, utan 

snarare vad det gör. Hur påverkar objektet människorna som betraktar det, vilka reaktioner 

väcker det? Hur ändras detta över tid och i olika kontexter? Hur skapades det, och hur blir det 

uppvisat av museet? Vad säger det om hur museet vill framställa sig? Schechner menar att man 

kan applicera detta performansperspektiv på det mesta, oavsett objekt och kulturellt sammanhang 

(Gunnell & Ronström 2013:33, Schechner 2006b:x). Likt en teaterscen, upphör Skansens 

historiska miljö att vara en tom yta när den samspelar med besökaren. Besökarens närvaro 

framlockar en kommunikation och ett framträdande av miljön, vilket utspelas innan ett enda ord 

har yttrats. På så vis blir Skansen ett fyr-dimensionellt rum, med bredd, djup och höjd, samt en 

framtid och ett förflutet (Gunnell & Ronström 2013:33, de Certeau 1994:117–123, Gunnell 

2006).  

 

Enligt Schechner, finns det sju huvudfunktioner för performans. Dessa är följande: 

”…att underhålla, att skapa något vackert, att markera eller förändra identitet, att skapa och 

upprätthålla gemenskap, att hela, att undervisa, övertala eller övertyga, och att hantera det heliga 

och/eller det demoniska” (Gunnell & Ronström 2013:33, Schechner 2006:46).  

Det är denna uppgift som faller på axlarna på de som arbetar på Skansen. Jag har valt att främst 

benämna dessa performatörer som ’Skansenpersonal’. Detta har jag gjort för att markera 
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yrkesrollen i deras framträdande, samt att betona att personerna ifråga representerar Skansen, 

snarare än en skriven karaktär från en dramatisering. Samtidigt kan man studera personalens 

guidning och interaktion med besökarna som en form av manus. Deras repliker följer dock inte 

en dramatisk kurva som i ett litterärt verk, utan innehåller historiska fakta och service-inriktade 

formuleringar som de ska framföra. I detta fall blir definitionen av manus något som existerar 

sedan tidigare, och som upprepas från interaktion till interaktion (Schechner 1988:70). Som 

Schechner påpekar, är ord som ’manus’, ’drama’ och ’performans’ laddade med en teatralisk 

mening. De saknar dock neutrala synonymer för akademiskt bruk. Schechner resonerar därför att 

han har två val: Att antingen uppfinna nya ord för att beskriva sina teorier (och riskera att ingen 

uppmärksammar dem), eller att återanvända de traditionella teatraliska begreppen och försöka få 

dem att anamma en mer generell mening (Schechner 1988:71). Likt Schechner, har jag valt det 

senare alternativet. Detta gör att min studie stundvis kommer att jämföra Skansen med en 

teaterpjäs. Min tanke med detta är inte att påstå att Skansen upplevs som tillgjord. Målet med det 

är endast att se Skansen ur ett nytt perspektiv, så att undermedvetna teatraliska element kan 

synliggöras. Därmed klargörs aspekter om hur museer kan iscensätta levande historia för att 

locka besökare. Som Lotten Gustafsson (2002) påpekar, är levande historia ett etablerat och 

välanvänt uttryck inom museivärlden, som är hämtat från det engelska living history. Gustafsson 

beskriver det som ett nuvarande dominerande museipedagogiskt ideal, som bygger på 

”dramatiserande gestaltningar och andra handfasta aktiviteter”, som ”ställs i centrum för 

förmedlingen av kunskap” (Gustafsson 2002:76). Levande historia blir, med andra ord, ett sätt för 

friluftsmuseer att skapa en engagerande historieframställning. Jag kommer därför att använda 

mig av begreppen levandegörande och iscensättning för att beskriva Skansens gestaltning av 

forna tidsepoker. Dessa begrepp är hämtade från museivärlden och tidigare forskning, samt 

inspirerade av Schechners definition av performansteorin som ett teatraliskt uttryck.  

 

Att kommunicera med en publik handlar inte endast om verbala medel såsom ord och text. 

Gunnell & Ronström refererar till Pfister (1988), som har betonat betydelsen av att använda sig 

av alla sinnen för att fånga en publiks intresse. Det kan man göra auralt (genom rytm, ton, tystnad 

och volym), samt visuellt (dekor, scen, ljus, kläder och rörelser), och genom lukt, känsel och 

smak (Gunnell & Ronström 2013:26, Pfister 1988:8). Detta gör att varje framträdande är unikt. 
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Exempelvis yttre faktorer såsom väder och stämning kan påverka föreställningen. Även aktörerna 

och publiken påverkar framträdandet, eftersom alla kommer med olika bakgrunder och subjektiva 

uppfattningar av det som framförs (Gunnell & Ronström 2013:26, Gunnell 2006:11–12). Detta är 

något som klargörs genom mina observationer på Skansen, då jag har försökt anteckna alla 

sinnesintryck jag kunde lägga märke vid. Därmed framgår det hur detaljerna i Skansens miljöer 

kan skapa en helhetsupplevelse för besökaren. En annan central del av studien är hur Skansens 

anställda uppfattar sitt arbete, och hur de placerar sig i det historiska narrativet. Något som jag 

och mina informanter diskuterade var om de valde att gå in i en roll under arbetet, eller om de 

föredrog att förbli sig själva. Fördelen med performansbegreppet är att det uppmärksammar hur 

människor kan iklä sig olika roller och välja varierande kommunikationssätt beroende på vilken 

’scen’ de befinner sig på. I detta fall definierar jag ’scener’ på två olika sätt; Den fysiska scenen, 

vilket i detta fall blir den fysiska miljön på Skansen, och den sociala scenen, vilket blir 

interaktionen med besökarna (Gunnell & Ronström 2013:42). Schechner menar att performansen 

uppstår i samspelet mellan aktören och publiken. Detta innefattar fysisk närvaro, samt deltagande 

och erfarenhet. Fokus ligger på kommunikationen mellan de olika parterna i framträdandet, och 

de olika signaler som sänds ut och tas emot. Det i sin tur påverkar båda parters beteende och 

uppfattningar, samt resulterar i ytterligare händelser (Gunnell & Ronström 2013:42).  

 

Även de kulturhistoriska kläderna spelar en central roll i detta. Tidigare forskare har valt att titta 

närmare på det spänningsfält som uppstår mellan en aktörs person och dennes roll som artist. 

Man har uppmärksammat att detta spänningsfält kan hjälpa aktören att pröva gränsen mellan den 

riktiga och fiktiva världen (Gunnell & Ronström 2013:40–41). I detta uppsatsarbete, har jag valt 

att studera om de kulturhistoriska kläderna kan påverka detta spänningsfält ytterligare. Kan 

dräkterna exempelvis hjälpa de anställda att gå in i sin yrkesroll? Eller orsakar kläderna hinder i 

arbetet? Som Gunnell och Ronström påpekar, kan spänningsfältet mellan aktörens roll och person 

göra det möjligt för aktören och publiken att både ”bekräfta givna sociala ordningar och att 

överskrida och omskapa dem” (Gunnell & Ronström 2013:40–41). Jag kommer därför att 

undersöka om de kulturhistoriska kläderna påverkar detta samspel mellan Skansens anställda och 

besökare.  
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Narrativ 

Ännu en relevant faktor att ha i åtanke i genomförandet av en studie som denna, är hur museer 

framställer ett historiskt narrativ. I sin bok Berättade gemenskaper, skriver etnologen Ulf 

Palmenfelt (2017) om hur man kan se på narrativitet och berättande. Palmenfelt lägger en 

betoning på berättarens påverkan på lyssnaren. Han menar att berättarens betydelse i 

sammanhanget är stort, eftersom denne kan styra berättelsen åt vilket håll den vill. Sådant som 

exempelvis ton, ordval och dramatisering påverkar hur lyssnaren kommer att uppfatta berättelsen. 

För att tydliggöra detta, använder Palmenfelt Labovs (1972) definition av evaluation-begreppet. 

Enligt Labov, finns det ett utrymme i berättandet där berättaren ger signaler om berättelsens 

tendens. Det är där som följande frågor besvaras: Hur vill berättaren att lyssnaren ska förstå 

berättelsen? Vad är sensmoralen med berättelsen, och varför har berättaren valt att berätta den? 

(Palmenfelt 2017:43). I ett musealt sammanhang, kan man betrakta museet som berättaren och 

besökarna som lyssnarna. I detta fall, blir berättelsen det narrativ som museet presenterar i 

platsupplevelsen. Det är även viktigt att denna berättelse förmedlar någon slags fakta till 

besökarna. Detta aktualiserar frågan gällande vad som krävs för att besökarna ska uppfatta 

berättelsen som trovärdig och autentisk. Det blir därmed viktigt för museer som Skansen att finna 

en balans mellan upplevelseturism och performans. Samtidigt som deras teatrala iscensättningar 

ska vara engagerande och medryckande, måste de också framföra korrekta historiska fakta. Mitt 

mål är därför att se hur Skansen resonerar kring att skapa ett historiskt narrativ som är både 

underhållande och lärorikt. Detta kommer jag att diskutera i uppsatsens andra och fjärde kapitel.  

 

Jag kommer även att diskutera betydelsen av interaktivitet på Skansen, för att visa hur besökare 

kan påverka sin egen upplevelse av friluftsmuseet. Gästerna blir därmed lyssnare som kan 

medverka i den berättelse som de blir bemötta av. Detta gör de genom att exempelvis delta i 

aktiviteter, såsom historiska lekar med programvärdarna eller dans kring midsommarstången med 

folkdansarna. På så vis, kan Skansen ses som en interaktiv upplevelse för både besökare och 

personal.  
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Fenomenologi 

För att kunna dissekera hur de kulturhistoriska kläderna och föremålen påverkar upplevelsen av 

Skansen, kommer jag även stundvis att använda mig av ett fenomenologiskt perspektiv. Detta bör 

dock ses som inslag i texten, eftersom performansperspektivet är den huvudsakliga teorin. 

Fenomenologin används här som ett ingångssätt för nya tankar och idéer om ämnet, för att skapa 

en fördjupning i frågan gällande bekvämlighet i historiska dräkter. Som pedagogikdocenten 

Christer Bjurwill (1995) påpekar i sin bok Fenomenologi, har utgångspunkten inom ämnet alltid 

varit att gå tillbaka till sakerna (Bjurwill 1995:12). Med detta menas, att fokus ligger på de 

konkreta tingen och dess relation till människan. Därmed studerar man hur människan använder 

föremålen, samt hur tingen gör den fysiska världen åtkomlig. I denna studie, fokuserar jag på 

materialitetens agens och interaktion med Skansenpersonal och besökare. Jag betraktar de fysiska 

tingen i miljön som en del av den historiska iscensättningen, men även som en del av den 

serviceinriktade andan. Det är med andra ord föremålens praktiska användning som betonas, 

snarare än deras symbolism. De kulturhistoriska kläderna studeras som ett fenomenologiskt 

verktyg i arbetet på Skansen, samt ett potentiellt hinder i vardagen. På så vis, aktualiseras ämnet 

gällande hur kläderna påverkar personalens sinnesstämning och rörelsemönster.  

 

Bjurwill beskriver människokroppen som ett centrum för upplevelser av kraft (Bjurwill 1995:82). 

Han menar att kroppen blir en kraftkälla, som styrs av medvetandet, eftersom människan är 

medveten om vad som händer i kroppen (Bjurwill 1995:83). Som följd av detta, utspelas en 

avsiktlig process mellan objektet och subjektet, vilket i detta fall är kroppen och medvetandet. 

Människan kan därmed bestämma över kraften i sin kropp, och använda den för att nå det hon 

vill (Bjurwill 1995:83). Jag kommer att applicera detta perspektiv på Skansenpersonalens 

kroppsrörelser, för att se hur materialiteten påverkar hur individerna rör sig i och bebor platsen. 

Jag kommer också att studera hur tingen frammanar känslor hos både personal och besökare på 

Skansen, och hur dessa känslor ter sig. Ännu en teori som hade kunnat vara relevant i denna 

studie, är aktörnätverksteorin (ANT). Likt fenomenologin, ligger ANT:s fokus på 

materialitetsstudier, där relationen mellan människa och objekt studeras i detalj. I slutändan valde 

jag dock fenomenologin, eftersom uppsatsens kunskapsfokus ligger på människorna och deras 

upplevelse av föremålen, snarare än föremålens agens.   
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Tidigare forskning 

Ända sedan ämnets uppkomst har etnologer intresserat sig för historia, kultur och dräkter. Det var 

under nationalromantikens tid som de första folklivsforskarna påbörjade sina forskningar om 

seder och traditioner på den svenska landsbygden. Målet var att bevara det gamla 

bondesamhället, som man fruktade höll på att försvinna i takt med den växande 

industrialiseringen. Man valde därför sina forskningsämnen genom att titta på vad ens 

föregångare hade skrivit. Sedan anpassade man sitt ämne för att fylla kunskapsluckor, för att 

finna pusselbitar som fattades i bilden av vår förståelse för människans relation till kultur (Ehn 

1996:95). Likt folklivsforskarnas avhandlingar, är denna uppsats en länk i kedjan av vad andra 

forskare har skrivit om tidigare. Förhoppningen med studien är att kunna bidra med ytterligare 

information till ämnet, men med ett nytt ingångssätt och andra perspektiv.  

 

För att utföra en studie av Skansen, behöver man först förstå Skansens historiska bakgrund och 

självbild. Lyckligtvis har Skansen, tillsammans med Nordiska museet, utgivit flera verk som 

resonerar kring deras kulturarvsarbete. Dessa verk inkluderar årsskriften Fataburen, där det finns 

åtskilliga artiklar om Skansen med fokus på olika ämnen. Några exempel på artiklar som går att 

finna där är museiintendenterna Arne Biörnstad och Ingemar Limans (1972) text 

”Skansenprogrammen och tidsandan”, samt Bengt Bengtssons ”Skansens stadskvarter som 

levande miljö” (1972). Denna läsning är en givande inblick in i Skansens självbild. Artiklarna ger 

inte endast värdefull information om Skansens historia, utan upplyser även om institutionens 

resonemang och tankeprocess bakom dess kulturarvsproduktion. Där kan man exempelvis finna 

direktcitat från Hazelius, samt detaljer om fester och temadagar som Skansen har organiserat 

genom dess livstid. Artikelförfattarna redogör också för de förändringar som Skansen har 

genomgått, och förklarar varför dessa uppstod och vad de ledde till.  

 

Fataburen har olika teman på sina årsböcker, och året 2014 var temat Lekar och spel. I denna, 

kan man exempelvis finna etnologen Charlotte Ahnlund Bergs (2014) artikel ”Det lekfulla 

Skansen”. Där beskriver Ahnlund Berg Skansens relation till lek och immateriellt kulturarv. Det 

belyser betydelsen av underhållning inom upplevelseturism, vilket jag kommer att diskutera 

längre fram i uppsatsen. I årsboken Modemedvetna museer (2010) finns också artiklar som berör 
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ämnet gällande Skansens användning av kulturhistoriska kläder. I sin artikel ”Trovärdigt och 

levande” skriver Erik Thorell (2010) om allt logistiskt arbete som försiggår bakom kulisserna. 

Thorell är en etnolog, vars specialinriktning ligger på dräkt och textil. Han har även arbetat som 

ansvarig för Skansens Klädkammare. Denna text är därför ett givande tillägg till den intervju som 

jag har gjort med en nuvarande anställd i Klädkammaren, eftersom man kan se hur deras arbete 

har fungerat från 2010 till 2021. Medan Thorells artikel redogör för arbetsuppläggningen i 

Klädkammaren, har dock Ann Resare (2010) ett fokus på Skansens användning av dräkter genom 

historien. Även hon har varit ansvarig för Klädkammaren. Hennes artikel ”Festligt och 

fantasifullt” berättar om etableringen och utvecklingen av bruket av kulturhistoriska kläder på 

Skansen. I samma utgåva finner man också artikeln ”Svensk folkdräkt och folklig modedräkt” av 

dräkthistorikern och etnologen Håkan Liby (2010). Likt Resare, redogör Liby för Nordiska 

museet och Skansens roll i räddningsaktionen av särpräglade folkdräkter. Hans fokus ligger dock 

på att problematisera vår uppfattning av historiska dräkter. Därmed belyser han fördomar, 

mångfald och problematik i svensk dräkthistoria. Både Thorell, Resare och Libys texter fokuserar 

på dräkterna och Skansen som institution, men min uppsats kommer att centrera kring hur detta 

klädbruk fungerar i praktiken och hur det berör människorna på Skansen. Min studie ämnar 

därmed att se hur det arbete som dessa författare beskriver har yttrats för personal och besökare 

på Skansen, samt vad det har lett till. Man måste dock ha i åtanke att ovanstående artiklar på sätt 

och vis presenterar ett inifrånperspektiv, eftersom det är Skansen och Nordiska museet som är 

utgivare. Det är därför viktigt att vara källkritisk, och att även hämta information från mindre 

subjektiva källor. 

 

Det finns många forskare som har intresserat sig för, samt kritiserat, museers 

historieframställning. Ett exempel är historikern Magdalena Hillströms (2006) avhandling 

Ansvaret för kulturarvet, samt hennes artikel Arvtagarna (2005). Hillström brukar ett 

historiografiskt perspektiv som beskriver framväxten och etableringen av Nordiska museets 

historieskrivning. Detta har hjälpt mig att få en tydligare bild av Nordiska museet och Skansens 

bakgrund. Etnologen Charlotte Hyltén-Cavallius och arkeologen Fredrik Svanberg (2016) har 

också skrivit om historieframställning, i sin bok Älskade museum. De har fördjupat sig i ämnet 

gällande huruvida museers utställningar synliggör alla medborgare och all kultur, eller ej. Det i 
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sin tur aktualiserar frågan om kulturhistoriska museer är en samhällsinstitution som framför 

förlegade och exkluderande representationer. Även Svanbergs (2009) bok Museer och samlande 

problematiserar museer som verksamhet, och deras relation till nationalism. Detta är relevant när 

man skriver om Skansen, eftersom det är ett ofrånkomligt faktum att Skansen grundades i en 

nationalromantisk anda. Det gör att ämnet gällande vithet och historiebruk är ständigt närvarande 

i diskussionen kring friluftsmuseets kulturarvsproduktion. Det blir därmed viktigt att ha dessa 

faktorer i åtanke när man utför en studie av Skansen, eftersom de belyser behovet av 

intersektionalitet i historieframställning. Svanberg överblickar också Sveriges museisamlande 

och diskuterar dess påverkan på människors uppfattning av historia. Här läggs ett extra fokus på 

Nordiska museet, för att dissekera deras framställning av ’svenskhet’. Historieteoretikern Jörn 

Rüsen (2004) har även ställt den relevanta frågan om det är möjligt att historisera ideologiskt och 

moraliskt laddade fenomen. I boken Berättande och förnuft diskuterar han det historiska 

berättandet, samt framför reflektioner kring historiens moraliska dimension (Rüsen 2004:195). 

Som tidigare nämnts, har jag valt att studera Skansen som en historieberättare i denna uppsats. 

Det är därför viktigt att belysa det faktum att det finns olika sätt att se på kulturarvsförmedlare 

såsom Skansen. Historikern och turismvetaren Christian Widholm (2018) skriver att den 

turismvetenskapliga forskningen har två primära tolkningar av ämnet. Den första är att 

kulturarvsattraktioner (såsom exempelvis levande historia) är en produkt av 

kulturarvsproducenternas egna historiemedvetande. Därmed kan museet nästintill manipulera 

besökarnas upplevelse och kunskapsintag. Den andra tolkningen är dock att turisternas 

förväntningar styr konceptet, eftersom museernas överlevnad är beroende av intäkter från 

besökare (Widholm 2018:283). Detta ämne är av relevans för min studie och kommer därför att 

diskuteras mer utförligt i nästa analyskapitel. 

 

Det är även många etnologer som har skrivit om ämnen som berör mitt studiefokus. Ett exempel 

är Gustafssons avhandling Den förtrollade zonen från 2002. Med hjälp av en lek- och ritualteori, 

diskuterar Gustafsson kulturarvs- och minnespolitiken på festivalen Medeltidsveckan på Gotland. 

Det i sin tur aktualiserar debatten kring kulturarv och vem det tillhör. Detta är även något som 

etnologen Owe Ronström (2008) har skrivit om i sin bok Kulturarvspolitik. Han beskriver 

kulturarvsproduktion som en paradox, där autenticitet blir omöjligt att uppnå (Ronström 
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2008:196). Det är ett perspektiv som är väldigt relevant i diskussionen kring Skansens 

historieframställning. Jag menar dock att Skansens historiska performans kan betraktas som ett 

slags ställningstagande i förhållande till Visbys anspråk på att visa upp ett ’äkta vardagsliv’.  

 

Ännu en etnolog som har skrivit om kulturarv är Birgitta Meurling. Hon har skrivit flera texter 

med fokus på performans och kulturhistoriska kläder i museal miljö. En av dessa är ”I grevinnans 

kläder”. Där resonerar Meurling kring hur performans kräver ett rollpåtagande och 

meningsskapande, samt en god kommunikation med publiken (Meurling 2019:268). Hon menar 

att den historiska iscensättningen endast fungerar om publiken accepterar stämningsskiftet som 

uppstår, och deltar i tanken att man förflyttar sig i tiden. Meurling har även skrivit om den 

pedagogiska aspekten av arbetet som museiguide. Hon betonar vikten av att berätta historier med 

inlevelse, livliga gester och uttrycksfull mimik, för att fånga besökarens intresse. Även variation i 

röstläget kan hjälpa att dramatisera berättelser, samt att bjuda in besökarna till att ställa frågor 

(”Drottningens sidentäcke” Meurling 2008:125). Med detta, blir museet en bakgrundskuliss där 

den historiska berättelsen utspelas (Meurling 2008:127). Denna kuliss blir extra värdefull när 

museiguider ska berätta folkloristiska berättelser såsom spökhistorier (”Steg som försvinner” 

Meurling 2007:46). Berättelser om övernaturliga ting kan därmed bli en del av museers 

kommersiella satsningar, speciellt kring högtider som Alla helgons dag. Meurling har även skrivit 

flera texter om hur klädesplagg påverkar människokroppen och den mänskliga upplevelsen. 

Dessa verk inkluderar ”Kvinnor skapar kyrkorum” (2013), ”Bland prästkappor, elvor och 

kaftaner” (2014), ”Om skobruk och strumpläst” (2019) och ”Krinolin, korsett, kaftan” (2019). I 

den sistnämnda artikeln skriver Meurling att ”människor skapar kläder, men det är också så att 

kläder skapar människor” (2019:8). Den meningen är en bra sammanfattning av vad jag vill 

undersöka i det här uppsatsarbetet. Mitt syfte är inte att beskriva estetiken i Skansens 

kulturhistoriska kläder, utan att titta på hur kläderna påverkar människorna i deras omgivning. 

För att åstadkomma detta, har jag därför läst flertal texter av etnologer som har skrivit om kläder 

med olika utgångspunkter. Exempelvis Ella Johansson (2008) har skrivit om dräkter ur ett 

historiskt perspektiv, i texten ”Nationalpigor”. Ännu en etnolog, Marsanna Petersen (2014), har 

fokuserat på identitetsaspekten gällande folkdräkter i artikeln ”Folkdräkter som personlig och 

levd materialitet”. Andra författare har valt att titta på hur kläder kan upplevas för normavvikande 
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kroppar. I antologin Omklädningsrum anlägger litteraturvetarna Eva Heggestad och Anna 

Williams (2004) ett genus- och queerperspektiv. De resonerar kring begrepp som kön, genus och 

cross-dressing. Detta är något som jag också kommer att ta upp vid ett tillfälle i min uppsats, i 

diskussionen kring kläder och könstillhörighet. På grund av platsbrist, kommer jag dock inte att 

fördjupa mig i ett queerperspektiv i denna studie. Jag hoppas därför att det kommer att utföras 

fler undersökningar i framtiden, vars primära fokus kommer att ligga på transpersoners 

upplevelser av att arbeta i kulturhistoriska kläder.   

 

Metod och material 

Intervjuer 

Materialet i denna uppsats består av intervjuer och observationer. Intervjuerna har varit 

semistrukturerade, med frågor som jag hade förberett innan. Målet med personalsamtalen var att 

få en inblick i informanternas vardag, erfarenheter och upplevelser i arbetet, genom att utgå från 

utomstående faktorer såsom som kläder och arbetsuppgifter. Det har sedan länge varit ett 

återkommande tema inom etnologin att utgå från den individuella upplevelsen. Etnologiska 

studier centrerar ofta kring intervjupersonernas erfarenheter och tankevärldar, samt det personliga 

mötet mellan intervjuare och informant (Fägerborg 2011:87). Med detta, ligger fokus inte endast 

på vad som sägs, utan även på hur det yttras. Forskaren behöver därför anpassa uppläggningen på 

intervjun efter vilket kunskapsmål som studien har (Fägerborg 2011:98). Mina intervjuer har varit 

mer eller mindre strukturerade. Jag hade alltid förberedda frågor med mig, men brukade ändå 

anpassa frågorna efter den jag samtalade med, för att göra ämnet relevant för personens 

arbetsuppgifter. Detta skapade ett fritt löpande samtal mellan mig och intervjupersonerna, vilket 

kändes passande för situationen. Som Fägerborg påpekar, har man ofta en stomme av ämnen som 

man vill ta upp i intervjuerna, men de specifika frågorna kan behöva justeras under fältarbetet 

(Fägerborg 2011:101).   

 

Informanter 

Under fältarbetets gång, samtalade jag med totalt 20 anställda på Skansen. Fyra av informanterna 

kände jag sedan tidigare. Resten hittade jag antingen genom gemensamma bekanta, eller att jag 

träffade dem under mina observationer på Skansen. I vissa fall sökte jag upp informanter genom 
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att maila dem och fråga om de kunde tänka sig bli intervjuade. Tre intervjuer utfördes via 

videolänk under augusti och november 2021. Detta berodde på geografiskt avstånd och Covid 19-

restriktionerna. Av alla dessa intervjusamtal kan tolv betraktas som relativt korta samtal och åtta 

som långa och djupgående. Utöver detta, gick jag även runt på Skansen och hade korta intervjuer 

med totalt 26 besökare, för att kunna få en inblick i hur Skansen betraktas ur utomståendes 

perspektiv. Dessa samtal ser jag dock som kompletterande material, vilket gör att jag inte 

inkluderar besökarna i min huvudsakliga grupp av informanter.  

 

Jag använde mig av olika metoder beroende på intervjusituationen. I de intervjuer som var 

inbokade sedan tidigare, valde jag att spela in våra samtal på en ljudinspelare istället för att 

anteckna. Detta gjordes för att inte störa vår interaktion med bruten ögonkontakt och tysta pauser, 

som oundvikligen uppstår när man antecknar (Fägerborg 2011:105). Tack vare det, blev våra 

samtal mer avslappnade och långvariga. Sju intervjuer (varav en med två informanter samtidigt) 

har utförts på detta sätt. De resterande tolv personalintervjuerna genomfördes på plats på 

Skansen, vilket gav dessa samtal en särskild prägel. Först och främst innebar detta att 

informanterna befann sig i arbetet, vilket hade både för- och nackdelar för intervjuprocessen. En 

fördel var att de hade på sig kläderna som vi diskuterade, samt att de utförde sysslor som 

berikade mina observationer och därmed forskningsmaterialet. Jag fick även chansen att se 

informanterna i sina serviceroller och interagera med besökarna, vilket gav mig en bättre inblick i 

deras arbetsvardag. En nackdel var dock att arbetet innebar att vi hade begränsat med tid att prata, 

eftersom de intervjuade behövde avbryta samtalen när det kom besökare. Detta gjorde att dessa 

samtal endast varade i högst en kvart, eftersom jag ville undvika att störa dem i deras arbete. Jag 

märkte även att dessa informanter verkade mer tveksamma till att bli intervjuade, eftersom de inte 

hade blivit tillfrågade i förväg. För att vinna deras förtroende, valde jag därför att ibland berätta 

att jag själv har arbetat på Skansen. Detta verkade alltid i positiv riktning när det gällde deras 

inställning till mig. Skälet till det var antagligen att det gjorde mig mindre av en utomstående. 

Informanternas tveksamhet till att bli intervjuade är även skälet till att jag valde att inte spela in 

dessa samtal, utan endast anteckna våra diskussioner. Jag ville att de skulle känna sig bekväma 

med intervjusituationen, och i detta fall verkade en ljudinspelning kunna upplevas som ett 
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övertramp. Nackdelen med att anteckna är dock att jag antagligen har missat viss information 

såsom tonlägen och specifika ordformuleringar (Fägerborg 2011:106).  

 

Gruppen av informanter inkluderar huvudsakligen två olika arbetsgrupper på Skansen, nämligen: 

museipedagoger och programvärdar. Museipedagogerna ansvarar för kunskapsförmedlingen i 

samtal med besökarna, medan programvärdarna arrangerar lekar som besökarna kan delta i. I 

båda arbetsbeskrivningar ingår även ett säkerhetansvar, såsom att exempelvis utrymma Skansen 

vid en eventuell eldsvåda. Samtliga av de intervjuade har arbetat i kulturhistoriska kläder från 

olika tidsepoker. Åldersspannet på individerna har varierat, mellan 20 till 78 år. Här bör man 

dock framhålla det faktum att de flesta av informanterna är kvinnor. Detta beror på att jag nästan 

bara fick tag på kvinnliga informanter. Det kan samtidigt ses som en realistisk representation av 

faktiska förhållanden, eftersom majoriteten av personalen på Skansen är kvinnor. Enligt mina 

källor, beror det på att det främst är kvinnor som söker dessa jobb, vilket antagligen kan kopplas 

till överrepresentationen av kvinnor inom humanistiska ämnen. Vissa av de intervjuade är dock 

män, vilket kändes viktigt för att uppsatsen inte skulle kännas enkelriktad. Jag vill även betona att 

alla som jag har intervjuat verkar identifiera sig som CIS-personer. Detta innebär, att de 

identifierar sig med den könsidentitet som de blev tillskrivna vid födseln. En av mina informanter 

har dock valt att ha könsöverskridande klädsel i arbetet, vilket är något som kommer att 

diskuteras mer utförligt längre fram i uppsatsen. Det aktualiserar även ämnet gällande 

anonymisering. Det är alltid väsentligt att etnologer skyddar sina intervjupersoners integritet. Alla 

informanter i uppsatsen har därför fått pseudonymer. Vissa av de intervjuade sade att det skulle 

gå bra att ange deras riktiga namn, men jag valde att anonymisera även dem, för att förbli 

konsekvent. Jag har också valt att antingen ändra eller utesluta nästintill all privat information 

som delas i uppsatsen, för att bevara individernas anonymitet. Detta är av extra stor vikt när man 

intervjuar personer gällande deras anställning. Oscar Pripp (2011) myntade begreppet ’den tredje 

närvarande’. Härmed menas att man ibland kan känna en närvaro av en osynlig tredje part när 

man samtalar med sin informant. Denna skuggfigur kan exempelvis vara samhälleliga 

förväntningar, som den intervjuade omedvetet anpassar sig efter och därmed svarar på frågorna 

på ett visst sätt (Pripp 2011:68). I detta fall, var Skansen som arbetsgivare den osynliga 

närvarande. Trots att mina forskningsfrågor inte var av en kritisk natur, kunde jag ändå märka att 
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de intervjuade ibland valde sina ord med eftertanke. Detta är förståeligt, eftersom man inte vill 

riskera att säga något som kan sätta ens anställning på spel. Jag har därför valt att inte ge en 

tydlig beskrivning av informanterna, för att bibehålla deras anonymitet. I vissa fall har jag även 

flera olika pseudonymer på de intervjuade, för att inte avslöja deras identitet.  

 

Jag har valt att använda både benämningarna ’besökare’ och ’gäster’ för att beskriva de som 

besöker Skansen. Det beror på att Skansen brukar uppmuntra sina anställda att använda sig av 

ordet ’gäster’. Deras motivering till detta är att de vill betona betydelsen av att de anställda måste 

behandla alla besökare som personliga gäster, som har en aktiv roll i museet. Eftersom det här är 

en studie av Skansen, känns det därför tillbörligt att anpassa vokabulären efter detta, i synnerhet 

eftersom relationen mellan Skansen och dess besökare är central för analysen. Jag har också valt 

att benämna personalens anställning som en ’yrkesroll’, för att tydliggöra en distinktion från 

’karaktärsroll’. Det sistnämnda är när informanterna anammar en framarbetad karaktär, som en 

del av den historiska iscensättningen. Åtskillnaden mellan dessa olika former av rollpåtaganden 

kommer att diskuteras mer utförligt i uppsatsens fjärde analyskapitel.  

 

Transkribering  

Som tidigare nämnts, har endast sju av intervjuerna spelats in. De samtalen har därför blivit mitt 

primära underlag för denna studie. Jag valde även att transkribera samtliga av dessa intervjuer 

eftersom det gav mig en möjlighet att se vad som sades och hur det framfördes. Som etnologen 

Barbro Klein (1990) påpekar, är transkribering en central del av analysen. Man kan även 

argumentera för att denna process är extra viktig inom performansforskning. Klein skriver att 

performansforskare har arbetat för att hitta transkriberingsmetoder som ”inte beslöjar den 

muntliga kommunikationen utan bidrar till förståelsen av den” (Klein 1990:42). Målet är därmed 

att noggrant framhålla den estetiska kraften i muntliga framföranden, så att läsaren kan ta del av 

upplevelsen. Således blir det viktigt att bevara muntligheten, samtidigt som man anpassar texten 

för att göra den läsbar (Klein 1990:42). Med det i åtanke, har jag valt att ha med många citat från 

intervjuerna. Detta beror på att det är en performansstudie, där informanternas tankar och känslor 

står i centrum. Jag anser att dessa aspekter illustreras bäst genom att man låter informanterna 

komma till tals med sina egna formuleringar. Jag har därför valt att skriva informanternas citat 
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ordagrant, men har normaliserat språket för att göra det mer läsbart. Förhoppningen med detta är 

att det ska förmedla stämningen i samtalet, eftersom dialogen mellan mig och intervjupersonerna 

kan ses som ännu en form av performans.  

 

Observationer 

Under mina observationer gick jag runt på Skansen och försökte göra platsen främmande för mig. 

Som Ehn och Löfgren (2012) påpekar, handlar etnografi om att vara observant. Man behöver 

vara uppmärksam på alla detaljer och sinnesintryck. Genom detta, blir kroppen ett redskap där 

etnografin använder dess sinnen för att ta in och förstå världen (Ehn & Löfgren 2012:51). Jag 

antecknade därför allt jag såg, hörde, luktade och kände. Jag hade även med min kamera, och 

försökte studera platsen ur kameralinsen för att distansera mig ytterligare från det hemmavana. 

Kameran hjälpte mig att smälta in bland de andra besökarna, och jag härmade deras 

rörelsemönster för att försöka se platsen ur deras perspektiv. Jag registrerade besökarnas blickar 

för att se vad som verkade locka deras intressen. Jag funderade på frågor som: Vart går gästerna? 

Vad får dem att vilja gå dit och hur länge stannar de där? Jag fokuserade även på att anteckna hur 

Skansen framställer ett historiskt narrativ. Därmed började jag förstå hur Skansens hus, skyltar 

och växter iscensätter olika historiska epoker, samt hur dessa får miljön att komma till liv.  

 

Jag iakttog också Skansens anställda, både de som hade kulturhistoriska kläder och de som var 

civilklädda. Jag antecknade allt ifrån deras gångstilar till deras gästbemötande. En viktig del av 

observationer är att lägga märke vid människors medvetna och omedvetna vanor. Människor har 

ofta en annan bild av vad de gör än vad de faktiskt gör. Ens uppgift som observatör blir därmed 

att notera skillnaderna mellan dessa bilder och att jämföra dem. Det i sin tur blir en givande 

komplettering till intervjuerna (Pripp & Öhlander 2011:113). Metoden kan även ge en inblick i 

hur människors handlingar kan ge uttryck utan att använda ord. Exempelvis kroppens rörelser 

och användning av kläder och föremål, kan påvisa spänningar och meningsutbyten (Pripp & 

Öhlander 2011:15). Därmed uppenbaras ibland det osagda och underförstådda. 
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Fältarbete under pandemi 

Fältarbetet för denna uppsats utfördes under sommaren och hösten 2021, vilket gjorde att det 

behövde anpassas efter Covid19-pandemin. Restriktionerna kring möten med människor utanför 

ens närmaste sociala sammanhang hade börjat lyftas, men regeringen betonade fortfarande 

betydelsen av socialt ansvar. Med hänsyn till detta, har därför samtliga intervjuer genomförts med 

ett säkert avstånd. Majoriteten av intervjuerna skedde utomhus, och tre genomfördes med hjälp 

av videosamtal. Att intervjua informanter över videolänk medför dock vissa svårigheter. Som 

Charlotte Aull Davies (2008) betonar, uppstår det en brist på fysisk närvaro i videosamtal, vilket 

kan leda till en ökad distansering mellan samtalsparterna (Davies 2008:169). Det kan även öka 

risken för missförstånd, i synnerhet om det uppstår tekniska komplikationer såsom fördröjningar i 

ljud och bild. Fördelen med videosamtal är däremot att de möjliggör samtal som inte hade kunnat 

äga rum annars. De bör även betraktas som något värdefullt i sig, trots att de skiljer från möten 

mellan fyra ögon (Davies 2008:169). 

  

Den pågående pandemin påverkade fältarbetet påtagligt. Det blev exempelvis svårare att hitta 

folk att intervjua på plats, eftersom det har varit färre besökare på Skansen sedan pandemins 

utbrott. Detta har även gjort att Skansen har tvingats skära ned på antalet anställda, vilket gjorde 

att det ibland fanns få personer som var iklädda kulturhistoriska kläder under mina observationer. 

När jag förberedde uppsatsidén hade jag även hoppats på att kunna delta mer i deltagande 

observationer. Detta försvårades dock av restriktionerna, eftersom det var färre evenemang på 

plats. Skansen hade också, för att minska smittorisken, skapat ett schema för hur många som fick 

vistas i Klädkammaren. Jag valde därför att inte ta plats på ett sådant sätt att andra anställda 

behövde vänta på att få komma in i omklädningsrummet. Pandemin försvårade även mitt 

pendlande till Skansen från Uppsala, eftersom regeringen hade bett allmänheten att minska sina 

resor med kollektivtrafiken. Jag försökte därför passa på att hinna med så mycket som möjligt när 

jag väl var där, för att undvika onödiga resor. Om jag inte hade utfört fältarbetet under en 

pandemi, hade jag velat vara på plats oftare och deltagit i fler aktiviteter. 
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Reflexivitet 

Det är centralt inom etnologin att reflektera över hur fältet påverkar en som forskare, men även 

hur man själv påverkar fältet. Ehn (1996) påpekar att det finns utomvetenskapliga faktorer som 

påverkar både val av forskningsämne, samt utförande av fältstudier. Man bör givetvis inte 

överdriva subjektivitetens betydelse, eftersom en vetenskaplig studie alltid ska eftersträva 

objektivitet. Men Ehn menar att det är ofrånkomligt att studier påverkas av faktorer som 

forskarens sociala och kulturella bakgrund, samt tidigare erfarenheter. Detta betyder dock inte att 

man ger upp kraven på vetenskaplig legitimitet. Det betyder tvärtom att man som forskare är 

medveten om vad som kan påverka studien, samt vad det kan bero på och vad det kan leda till 

(Ehn 1996:94). Personlig närhet till materialet kan ge en bättre inblick i ämnet, samt en större 

tillgång till fältet. Så länge forskaren är självkritisk och överväger etiska dilemman, kan 

utomvetenskapliga faktorer bidra med väsentlig information till kunskapsmålet. Enligt Ehn, är 

denna reflexivitet en av etnologins största styrkor (Ehn 1996:94). Med detta i åtanke, är det 

relevant att framlägga hur mina egna tidigare erfarenheter kan ha påverkat undersökningen. 

 

Jag har tidigare arbetat som programvärd på Skansen under sommaren 2019. Detta har medfört 

vissa fördelar under uppsatsskrivandet. Det gjorde exempelvis att jag förstod att jag inte endast 

borde samtala med museipedagoger, utan även med andra anställda. Om jag inte hade arbetat där, 

hade jag kanske endast fokuserat på museipedagogerna eftersom det är de som huvudsakligen 

arbetar med historisk pedagogik. Min tid som tidigare anställd hade dock visat mig att det finns 

många personer på Skansen som bidrar till den historiska performansen på olika sätt. Jag ville 

därför samtala med personer som hade olika arbetsuppgifter på Skansen, för att skapa en mer 

nyanserad bild av ämnet. Ännu en fördel med att ha arbetat där, var att kontakterna från min 

tidigare anställning kunde hjälpa mig att hitta nya informanter. Värt att betona är dock att jag 

arbetade som programvärd, inte som museipedagog. Den stora skillnaden mellan dessa titlar är att 

programvärdars huvudsakliga arbetsuppgifter inte är att lära ut historia, utan att arbeta med 

service. Programvärdar må vara iklädda kulturhistoriska kläder ibland, men deras uppgift är att 

engagera besökare i diverse aktiviteter. Jag har dock arbetat som pedagog i kulturhistoriska 

kläder på andra friluftsmuseer. Jag kan därmed delvis ses som en utomstående, och delvis inte. 

Det gör att jag har kunnat använda mig av både ett inifrån- och utifrånperspektiv. 
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Inifrånperspektivet har gett en närhet till fältet, medan utifrånperspektivet har hjälpt mig 

bibehålla en distans till materialet. Denna typ av pendlande mellan närhet och distans är en 

vedertagen etnologisk metod. Det kan även vara värt att nämna att det var mina tidigare 

arbetsupplevelser som gav mig idén till uppsatsämnet. Mina tidigare erfarenheter gör därmed att 

jag har en närmare förståelse för både fördelarna och nackdelarna som medföljer när man utför 

ett arbete i historisk dräkt. Detta verkade hjälpa mig att vinna förtroende hos informanterna.  

 

Problemet med personlig närhet är dock att det kan öka risken för att man påverkar fältet med 

sina förväntningar. Som Pripp påpekar, handlar fältarbeten om tolkningar (Pripp 2011:65). 

Studien blir därför ett resultat av forskarens tolkning av ämnet. Fältarbetarens personliga 

inblandning kan även resultera i ändrade beteenden hos dem som studeras, samt resultera i 

framarbetade svar (Pripp 2011:74). Det är exempelvis möjligt att mina informanter kan ha svarat 

mindre utförligt på mina frågor, eftersom de tog för givet att jag förstod vad de menade. För att 

undvika detta, har jag försökt att be de intervjuade att utveckla och motivera sina svar. Jag gjorde 

mitt yttersta för att undvika antaganden, samt att inte påskynda deras tankeprocesser. Med 

målsättningen att få fram mer nyanserade svar, såg jag även till att intervjua personer som hade 

andra erfarenheter än mina egna. Ännu en nackdel med tidigare erfarenheter är att de riskerar att 

påverka ens omdöme som opartisk forskare. Det kan bli svårt att utelämna sina subjektiva 

förståelseramar, och att framföra ett forskningsresultat utan att råka styra det i en viss riktning. 

För att motverka detta, kommer jag att använda de teoretiska verktygen i hopp om att 

åstadkomma objektiva analyser. Davies menar dock att det skapas en bättre förståelse och ett 

större djup där det finns en personlig närhet till fältet (Davies 2008:45). Min förhoppning är 

därför att mina tidigare arbetserfarenheter kan förbättra trovärdigheten för studiens slutsatser.   

 

Bakgrund – om Skansen 

För att få en tydlig uppfattning av uppsatsämnet behöver man först ha en förståelse för Skansens 

historia. Avsnittet ger därför en förkortad beskrivning av Skansens uppkomst, samt dess 

programverksamhet och dräktbruk. Målet med detta är att kontextualisera uppsatsämnet, för att 

tydliggöra hur Skansens användning av performans och kulturhistoriska kläder uppstod. 
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Idén som startade världens första friluftsmuseum 

1800-talet var ett omvälvande sekel för Europa. Det var en tid som präglades av tekniska 

framsteg och spirande idéer. Det var dock inte alla som blickade framåt under denna tid. Den före 

detta läraren och publicisten Artur Hazelius var en av dessa individer. Han ville bevara en inblick 

in i det gamla bondesamhället, som ansågs vara hotat av den växande industrialiseringen och 

ökade urbaniseringen. Nils-Arvid Bringéus (1972:7) beskriver denna process i texten ”Artur 

Hazelius och Nordiska museet”. Där framgår det att Hazelius hade haft ett intresse för folkkultur 

ända sedan barndomen. Under vuxenåren kom detta att växa till en vilja att ”skapa ett nationellt 

medvetande hos det svenska folket” (Bringéus 1972:10). Den nationalromantiska andan är ett 

element som skulle komma att prägla hans kommande arbete. 

 

Hazelius grundade Nordiska museet i början av 1870-talet, under namnet Skandinavisk-

Etnografiska samlingen. I begynnelsen var det endast ett litet folkdräktsmuseum på 

Drottninggatan i Stockholm med en oklar framtid, men Hazelius hade stora planer för museet. 

Hans vision var att bevara och visa upp den svenska allmogekulturen på ett nytt sätt. Hazelius 

möda resulterade i att Nordiska museet växte, och snart kunde förflyttas till Lejonslätten på 

Djurgården (Bergman 1997:7). 1891 stiftades även Nordiska museets systerprojekt Skansen. 

Tanken var att Skansen skulle vara ett slags friluftsannex till Nordiska museet, där man kunde se 

en framställning av det gamla Sverige i miniatyr. Hazelius idé var att uppvisa föremål i sina 

naturliga miljöer, i en så kallad etnografisk trädgård. Det vilade en ”strängt fosterländsk prägel” 

över det hela (Bæckström 1942:120–122). Skansen skapades därmed som en motreaktion mot 

urbaniseringen, där en idyllisk bild av landsbygden skulle visas upp på en kulle mitt i storstaden.  

 

Inspirationen kom från de gamla byggnaderna som hade samlats på Bygdøy i Norge av Oscar II 

1881, och Hazelius ville bygga vidare på detta. Att samla historiska hus på en plats var med andra 

ord inte en helt ny idé, men Hazelius lade fram det med ett oprövat koncept som fick folk att 

känna att det var nytt. Han ville nämligen att Skansen skulle uppvisa de särpräglade estetikerna 

från de olika svenska landskapen, tillsammans med levande människor och djur. Man flyttade 
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därför hela stugor från olika delar av landet och placerade dem på Skansenområdet. På så vis 

kunde besökaren promenera genom hela landet, från norr till söder. Det hände dock att 

byggnaderna modifierades, och vissa hus fick uppföras som kopior. Lars Jönses (2005) redogör 

för detta i sin text ”Den patriotiska promenaden”. Han menar att man kan se stiftandet av Skansen 

som ett exempel på svensk territorieskapande under nationalismen. Skansens stugor och deras 

interiör skulle uppfattas som markörer för utvalda geografiska områden, och tillsammans skapa 

en utpräglad Sverigesymbol i mitten av Stockholm (Jönses 2005:69). Skansen och Nordiska 

museet blev därmed centrala i utvecklingen av kulturarvsförmedling och turism i Sverige under 

denna tid. Jönses hävdar även att vandringen som aktivitet sågs som en patriotisk handling på 

1800-talet (Jönses 2005:69). Man kan därför konstatera att etableringen av Skansen kom vid en 

läglig tidpunkt för sin samtid. Skansen blev en symbol för det svenska territoriet, och svenskar 

kunde vandra genom en levande modell av landet under loppet av en eftermiddag. På så vis, 

kunde man ge uttryck för patriotism genom att blott besöka friluftsmuseet. Även Hazelius motto 

hade en överhängande nationalistisk ton, nämligen ’Känn dig själv’ (Bringéus 1972:11). Detta är 

en välanvänd maxim, som härstammar från Apollos tempel i antika Grekland. Hazelius 

transponerade det till ett nationalistiskt register, och menade att människan lär sig att förstå sig 

själv utifrån sin historia. Detta vittnar om ett etnicitetstänk, eftersom det lägger en betoning på att 

känna anknytning till ett visst hemland och folk.  

 

Skansens programverksamhet  

Alltsedan grundandet av Skansen, hade Hazelius velat att friluftsmuseet skulle ha en tredelad 

uppgift. Det skulle skildra kultur och natur, och även underhålla sina besökare (Biörnstad & 

Liman 1972:97). I början hade man därför många fester, för att exempelvis fira minnesdagar av 

kungligheter. Under dessa år var de nationalromantiska och götiska idealen ständigt närvarande 

på museet. Detta intresse kom dock att skifta under kommande år. Ett möjligt skäl till det är 

folkrörelsens kamptid under början av 1900-talet, som minskade intresset för historiska 

tillbakablickar. Nu hamnade istället framtiden i fokus (Biörnstad & Liman 1972:101). Under 

1920-talet och sedan vid andra världskrigets intåg, skulle däremot intresset för kärnan i Skansens 

verksamhet återuppstå. Biörnstad och Liman skriver följande:  
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Medvetet eller omedvetet kom Skansen att under andra världskriget tjäna som något av en nationalsymbol 

och den självklara samlingspunkten för evenemang av sådant slag som en krigshotad och spänd stat kan 

enas kring (Biörnstad & Liman 1972:102) 

Denna kristid beredde vägen för Skansens dittills mest framgångsrika period i publikantal. 

Intresset för den nationella karaktären vissnade dock, och istället hamnade programverksamheten 

i centrum. Folk ville ha lättare underhållning efter krigets slut, och dansa till glad musik på 

Galejan (Biörnstad & Liman 1972:102–103). Därmed fick friluftsmuseet också en slags 

folkparkskaraktär. Man började även satsa mer på den zoologiska avdelningen, för att visa upp 

mer av Nordens djur- och växtliv (Jönses 2005:74). Det är påtagligt att det sker ett skifte på 

Skansen runt mitten av 1900-talet. Det märks exempelvis att Skansen slutar fokusera enbart på de 

övre stånden i samhället. Man börjar nu försöka locka till sig fler samhällsklasser, i synnerhet 

arbetsklassen. Ännu en förändring är att man väljer att satsa på att göra Skansen till en 

familjeverksamhet, där barnen hamnar i centrum. Detta är begynnelsen på Skansens arrangerande 

av barnaktiviteter, samt deras användning av djurungar för att locka till sig besökare på våren 

(Jönses 2005:75). Numera, är friluftsmuseet känt för Allsång på Skansen, vilket sänds av 

Sveriges Television varje sommar. Man har även diverse konserter och evenemang året runt, 

samt marknader och temadagar vid högtiderna. Vid Sveriges nationaldag brukar dessutom 

kungafamiljen närvara. Då brukar vissa vara iförda olika former av folkdräkter, vilket 

aktualiserar ämnet angående Skansens klädbruk. 

 

Historiegestaltning genom dräkter 

Frågan gällande kulturhistoriskt dräktbruk ska ha varit ett av de främsta skälen till varför 

Hazelius valde att grunda Nordiska museet och Skansen. Det finns sparade brev från 1873, där 

han skriver till brukspatronen Gustaf Ekman i Värmland och beklagar sig över det faktum att folk 

började se folkdräkter som förlegade (Bergman 1997:8). Hazelius såg att lokala dräktkulturer i 

landskapen började försvinna, och ville därför införa ett ’räddningsprojekt’ (Bergman 1997:11). 

Med detta, samlade han in en mängd kulturhistoriska kläder, vilket skulle komma att bli en 

bestående del av Nordiska museet och Skansens uppbyggnad. Det som Hazelius i synnerhet 

framhävde var lokalt särpräglade folkdräkter. Detta har dock ändrats de senare åren. Numera 

uppvisar Skansen en del folkdräkter, men har nu valt att lägga ett större fokus på så kallade 
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folkliga modedräkter, vilket är ett begrepp som Liby har myntat. Liby menar att det finns en 

distinkt skillnad mellan folkdräkt och folklig modedräkt (Liby 2010:20).  

 

Folkdräkter är kläder vars utseende har utmärkande drag från specifika trakter, som har burits av 

allmogen i generationer i det förindustriella samhället. Dessa dräkter varierar i stor grad, 

beroende på vilken trakt de härstammar från. Kvinnokläderna har till exempel ofta blommiga 

hättor, randiga förkläden och kjolar med brodyr i lokal tradition. Deras särpräglade dräktskick 

berodde ofta på en traditionsfast social struktur i hemtrakten. Dräkternas särprägel betonades 

därför som en form av motstånd mot industrialismens förändringar. Problemet med att endast 

uppvisa folkdräkter är dock att det riskerar att presentera en felaktig bild av historien, eftersom 

det antyder att det är vad alla svenskar hade på sig dagligen (Liby 2010:18). Liby påpekar att det 

tvärtom fanns ytterst få folkdräktsområden. Detta beror på att majoriteten av Sveriges befolkning 

genomgick en helt annan dräktutveckling. De flesta svenskar hade kläder som var mer präglade 

av samtidens mode och modernismens framsteg. Dessa plagg följde modetrender, och deras 

tyger, färger och symönster förändrades i takt med teknikens utveckling. Med detta sagt, är det 

viktigt att betona att individers klädsel givetvis även påverkades av deras inkomst, sociala 

klasstillhörighet och vardagliga arbetsuppgifter. De lägre samhällsklasserna hade därmed mindre 

tillgång till de borgliga modedräkterna. Man fick istället ärva, återanvända och laga klädesplagg 

(Liby 2010:35). Det är dessa kläder som kallas för folkliga modedräkter. De kan ses som ett ställe 

där tradition, mode, seder, bruk och hantverkskunskap möts och tillsammans bildar ny klädsel 

(Liby 2010:35). Som tidigare nämnts, är det folklig modedräkt som den största delen av svenskar 

har haft på sig under historien. Trots detta, är det fortfarande många som tänker folkdräkter när 

de visualiserar typiskt svensk historisk klädsel. Man kan mena att det är problematiskt, eftersom 

det bidrar till en romantiserad och inkorrekt bild av svensk allmogehistoria. Enligt Liby, beror det 

till stor del på Hazelius och hans vision av Nordiska museet och Skansens dräktsamlingar (Liby 

2010:17). I diskussionen gällande korrekt historieframställning, kan det därför vara positivt att 

Skansen numera fokuserar mer på att uppvisa folkliga modedräkter istället för folkdräkter.  
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Kapitel 2. Levande historia som pedagogik 

Följande kapitel kommer att visa vilka element Skansen använder sig av i sin iscensättning av 

svensk historia, samt diskutera dess pedagogiska syften. Tanken är att tydliggöra hur dessa skapar 

ett sammanhang för dräkterna och performansen. Därmed diskuteras även den fysiska miljöns 

påverkan på upplevelsen av Skansen, samt sinnesintryck och historieberättande. Fokus kommer 

att ligga på hur personalen tänker kring friluftsmuseets historiebruk, och hur de motiverar den 

nuvarande pedagogiska strukturen på Skansen. Kapitlet avslutas med en redogörelse för mina 

intervjuer med besökarna om deras förhållande till Skansen. 

 

Skansen som kulturarvsproducent 

Turismvetenskapen har pendlat mellan olika syner på kulturarvsproduktion. Ibland har man 

menat att kulturarvsproducenter är neutrala förmedlare av dåtiden, och andra gånger har de 

beskrivits som ”amatörmässiga historiker som inympar ett förvrängt kollektivt minne hos 

besökarna vid kulturarvsattraktionen” (Widholm 2018:283). Andra forskare hävdar att museers 

framställning av dåtiden formas efter besökarnas förväntningar och efterfrågor (Widholm 

2018:283). Genom detta, har det uppstått en diskussion kring behovet av att problematisera 

förhållandet mellan museer och besökare. Frågan blir därmed: vad är det museet vill presentera 

och förmedla till besökaren? 

 

Jag inledde mitt fältarbete med att diskutera denna fråga med Susanne och Lotta, som båda 

arbetar med någon form av planering av verksamhet på Skansen. Susanne är museipedagog på 

kulturhistoriska avdelningen. Hennes kompetens innefattar etnologiska, antropologiska och 

historiska punkter såsom hur människor har levt, tänkt och gjort genom historien. Lotta är 

enhetschef för Dräkt- och textilenheten. Hon är en utbildad designer, som har bakgrund i film och 

teater, samt har arbetat som tillskärare och skräddare. De mötte mig vid Lottas kontor i 

Klädkammaren, och vi satte oss ned och samtalade medan de bjöd på kaffe och kakor. Vi 

påbörjade intervjun med att diskutera hur Skansens pedagogik är disponerad. Susanne beskrev 

det som ett fokus på levnadshistoria, med människan i centrum. Dessa ord skulle komma att bli 

återkommande under intervjuns gång. Susannes arbete består till stor del av att ta emot 
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skolklasser och att föra en dialog om historia med människor. Hon berättade att en viktig del av 

arbetet är att läsa läroplanen för att veta vad för slags pedagogik som förväntas. Om lärarna inte 

finner Skansens utbud relevant, kommer de inte dit med sina skolklasser. Susanne får därmed 

undersöka vad elever förväntas få med sig av ett besök, och anpassa programmen efter det. 

Hur ser läroplanen ut för skolan, vad barnen ska lära sig liksom. Vad ska de få med sig i den här... man 

säger inte lära sig riktigt, man använder inte de orden, men vad ska man få med sig? Mycket kritiskt 

tänkande, man ska kunna ha ansvar själv, man ska kunna söka kunskap själv. 

Hon betonade dock att personalen på Skansen är museipedagoger, inte skolpedagoger, och att det 

är viktigt att särskilja dessa åt. Detta påminner en del om Hazelius bild av Skansen. Han ville att 

verksamheten skulle ha ett djupare folkuppfostrande syfte än att endast underhålla. Hans avsikt 

var därför att ”skapa traditioner som aldrig övergavs” (Bringéus 1972:20). Dagens Skansen 

verkar dock vara mer inriktat på att lära ut historiska fakta, snarare än folkuppfostran.  

 

Susanne var även noga med att betona betydelsen av den historiska miljön och hur den hjälper 

pedagogerna i deras arbete. Hon menar att husen kan bli som deras manus.  

Vi har ju aldrig med oss manus vi läser, våra manus är ju föremålen och sängarna och maten och allting, det 

är som en helhet. Och miljön utanför också. Så vi pratar från historiskt, och jämför hela tiden med nu, 'Vad 

händer sen då?'. Så får man ju också tänka. För vi påverkar ju framtiden. 

Objekten i den historiska miljön blir därmed inte endast dekor för gästerna att titta på, utan även 

ett hjälpverktyg för museipedagogerna. Susanne påpekade att föremålen möjliggör en fysisk 

jämförelse mellan dåtid och nutid, vilket i sin tur förenklar dialogen med besökarna. Här 

anmärkte Lotta att de även ibland har visningar i Klädkammaren, när de exempelvis har 

Tillskärarakademin och andra skräddarskolor på besök. Hon beskrev dessa visningar som väldigt 

lika, eftersom de är ganska standardiserade. Då får studenterna exempelvis titta på broderier och 

insidan av plagg, och på så vis få en bättre bild av den hantverksinriktade delen av dräkthistoria. 

Både Susanne och Lottas exempel visar hur materialitet kan bli en central del av pedagogik. De 

fysiska tingen blir en förankring i historien, vilket i sin tur lockar intresse och förståelse för 

ämnet. Man kan därmed påstå att även föremålen blir performatörer i interaktionen med 

besökarna. Schechner menar att museer framträder framför besökarna på samma sätt som en 
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teaterscen kommunicerar med sin publik. Utställningsföremålen blir därmed rekvisita, som spelar 

en viktig roll i att måla upp berättelsen som berättas (Gunnell & Ronström 2013:33).  

 

Detta blev extra tydligt när jag samtalade med museipedagoger på plats. Jag intervjuade 

exempelvis Karl ett par gånger, när han stod och arbetade i Järnhandlarhuset iklädd 1930-

talskläder. Karl arbetar med utbildningen av museipedagogerna, vilket gjorde att han har en god 

inblick i arbetet bakom kulisserna och kunde motivera urvalet av föremålen. Han visade mig runt 

i miljön och förklarade: ”Vi har ju inte ett samlande uppdrag, utan ett folkbildande”. När Karl 

står i Järnhandlarhuset ska han föreställa borgarens bror, som är på besök hos familjen i huset 

under sin veckolånga semester. Under konversationens gång, framgick det att Karl tog hjälp av 

huset och dess föremål för att förmedla fakta under vårt samtal. Han visade exempelvis upp 

husets inredning, och pekade ut vad som var typiskt trendigt för dess samtid och vilka delar som 

skulle anses som förlegade. Det gjorde att han kunde komma in på ämnen gällande 1930-talets 

livsvillkor, samhällsordningar och syn på omvärlden. Karl pekade också på bilder som föreställde 

husets familj, drog ut byrålådor för att visa vikta bomullsplagg, och öppnade en resväska för att 

uppvisa dess prydliga inredning. Med detta, insåg man hur många detaljer som fanns i huset. 

Karls användning av tingen verkade även hjälpa honom att gestalta ett hemmahörande, till den 

grad att man kunde inbilla sig att han bodde där. Likaså köket var inrett för att verka 

verklighetstroget, med dukar, bröd och kryddor. Man kunde också kika in i husets badrum, vars 

hyllor var fyllda med toalettpapper från 1930-talet. Estetiken är en central del av performans. Den 

kan både hjälpa åskådaren att engagera sig i föreställningen, samt underlätta rollpåtagandet för 

den som uppträder (Schechner 1988:172). Husets estetik blir därmed en del av transformationen, 

från verklighet till föreställning (Schechner 1988:170). Schechner menar att transformation består 

av tre delar. Den första delen är situationen, hur berättelsen målas upp, vilket i detta fall är att 

man befinner sig i några privatpersoners hem. Den andra delen är skiftet som sker hos den som 

uppträder, när denne går från att vara sig själv och istället träder in i en roll. Den tredje delen är 

när publiken uppfattar skiftet och accepterar det, samt deltar i föreställningen av en ny verklighet 

(Schechner 1988:170). I detta fall, innebär den nya verkligheten en tidsförflyttning till 1930-talet. 

Det händer dessutom att vissa besökare upplever hemmen så pass verklighetstrogna att de tror att 

personalen faktiskt bor där. Det var några anställda som påpekade detta, som bland annat Sofie. 
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Sofie är museipedagog, som har arbetat på Skansen i tre år. Hon berättade att det händer att vissa 

besökare frågar personalen om Skansen är deras riktiga hem.   

Ibland kan utländska turister... äh, ibland vara osäkra på om man, om man... vad kan man säga? Om man 

bor på Skansen, och ser ut som man gör, men att man är sig själv liksom. Och det... det är lite stelt, när man 

ändå vet att vissa kan, jamen ibland måste man övertyga folk om att 'Jag är bara utklädd till en person från 

100 år sedan, och nej, jag bor inte här på museet'. 

Med andra ord, blir vissa besökare mer förförda av den historiska iscensättningen än andra. Sofie 

kände sig osäker gällande hur pedagoger bör reagera i de situationerna, eftersom man måste vara 

tydlig med att förklara att det som presenteras på Skansen är en illusion. Samtidigt behöver man 

vara taktfull för att inte genera gästen. Detta är ett återkommande tema i 

kulturarvsproduktionsprocessen, eftersom gränsen mellan fiktion och verklighet blir mindre 

tydlig i en iscensättning. Här bör dock påpekas att det existerar friluftsmuseer vars personal 

uppträder och bor dygnet runt i en historisk virtuell vardag, i exempelvis USA. Denna typ av 

levandegörandeideal är dock ovanlig i Sverige (Gustafsson 2002:77).  

 

Flera forskare betonar betydelsen av estetisering i kulturarvsproduktion. Enligt Ronström består 

kulturarv av ett bevarande och levandegörande (Ronström 2008:196). På en plats som Skansen, 

blir därmed den historiska miljön en kuliss där föreställningen utspelas, och föremålen blir 

rekvisita i uppvisningen. Skansens gator blir en scen, där människorna blir rollinnehavare. Man 

skulle kunna argumentera att både personalen och gästerna är delaktiga i detta, eftersom de 

tillsammans spelar upp en pjäs om verkligt liv. Det är en illusion som endast fungerar om alla 

deltar i idén. Ronström menar dock att kulturarvsproduktion oundvikligen blir en paradox, 

eftersom själva uppvisningen av kulturarv skapar en utradering av autenticiteten. Gästerna 

besöker kulturarvsplatser för att få en bild av det verkliga historiska livet. Det som de ser är 

däremot en teaterliknande iscensättning som har anpassats efter deras förväntningar (Ronström 

2008:196–197). Likaså har föremålen i miljön noggrant valts ut för att passa in i friluftsmuseets 

framställning av svenskt kulturarv. De objekt som inte passar in i museets självbild, eller inte kan 

uppehålla rätt slags visuellt intresse, kommer att bytas ut (Ronström 2008:196). Därmed kan 

museers urval inte alltid ses som en fullständig bild av ämnet. Urvalet kommer alltid vara ett 

resultat av både inkludering och utradering, där föremålen behöver uppfylla vissa krav för att få 
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medverka i museets historieframställning (Ronström 2008:197). Detta beror på att museerna 

omöjligen kan visa upp allt. Därmed skulle man kunna påstå att denna exkludering är tämligen 

oundviklig. Hyltén-Cavallius och Svanberg framhåller dock det faktum att urvalet och 

förvaltningen för det som värderas svenskt kulturarv ”följer nationella prioriteringsordningar som 

bygger på nationella regelverk” (Hyltén-Cavallius & Svanberg 2016:31). Med detta menas, att 

det finns en nationell tanke bakom urvalet. Det som räknas som svenskt kulturarv har valts ut 

med syftet att uppvisa en önskad bild av svensk historia. Historiebruket blir på så vis en del av 

nationsskapandet (Hyltén-Cavallius & Svanberg 2016:31). Författarna betonar att museers urval 

därmed spelar en central roll i synen på ’svenskhet’, gällande dess avgränsningar och karaktär. 

De menar att detta är ett ämne som har undandragit sig analys och problematisering under lång 

tid. Detta illustreras genom att de historiska teman som presenteras och prioriteras i kulturarven, 

fortfarande framställs som självklart. Det finns därför ett stort behov av ökad analys och 

medvetenhet kring museiverksamhetens urval och påverkan på samhället, för att synliggöra fler 

människor och deras berättelser (Hyltén-Cavallius & Svanberg 2016:31).  

 

Sinnen och aktiviteter  

När man strosar runt på Skansen, går det att märka vissa detaljer. Åkandes i rulltrapporna, kan 

man höra hur gömda högtalare spelar upp djurläten som galande tuppar och kacklande höns. 

Spatserandes i stadskvarteren, kan man höra travande hästskor och hästgnägg. När man kikar in i 

ladan, ser det ut som att det ligger en nedbäddad person i sängen längst bort, och man kan höra 

ljudet av snarkningar. Även när man tittar in genom fönstren i ett av de välbärgade husen, kan 

man se ett uppdukat frukostbord. Det finns en kavaj draperad över en av stolsryggarna, som om 

dess ägare just har rest sig från måltiden. Likaledes när man går förbi kolonilotterna står deras 

dörrar öppna, så att man kan känna doften av bryggkaffe och fikabröd. Samtidigt står historiskt 

klädda volontärer och rensar ogräs i trädgårdslanden, eller sitter och fikar i skuggan från träden. 

Detta är några exempel på hur den historiska iscensättningen spelar upp en bild av vanligt 

vardagsliv. 
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Lotta berättade att Skansen använder sig av många olika komponenter för att skapa en 

medryckande upplevelse för besökarna. Alla dessa beståndsdelar samarbetar för att tillsammans 

skapa en enhetlig bild. 

Lotta:  Ja alltså, (...) just det här med att, man ska ju få en upplevelse om hur det var då. Det är det, sen att 

man ska kunna reflektera framåt och bakåt, det är en sak, men man ska få en tydlig känsla av att 'Hur var det 

att leva då?' Med allting som ett friluftsmuseum innebär; doft, känsla, ljud... 

Susanne: Alla sinnen. 

Lotta: Alla sinnen!  

Det Lotta och Susanne beskriver, är ett typiskt exempel på upplevelseturismens principer. 

Friluftsmuseets mål är att skapa en uppslukande upplevelse för besökaren, och använder sig 

därmed av olika metoder för att nå fram till gästen. Detta är något som blir extra tydligt under 

Skansens julmarknader. Då slås det upp marknadsstånd på Bollnästorget, där det säljs både mat, 

dryck och hantverk. Dansbanan bemannas av två folkdansare i folkdräkter, som bjuder in 

gästerna att dansa med dem kring granen, medan ett liveband spelar julsånger. På Skansens 

hemsida står följande: 

På julmarknaden hittar du ett 70-tal marknadsbodar fyllda av delikatesser till julbordet, marsipan, julbröd, 

lokalproducerat hantverk av textil, trä, keramik och ull. Det finns också gott om härliga smakupplevelser 

som kolbullar, våffelstånd, glögg och brända mandlar (…). Förutom marknaden på Bollnästorget kan du ta 

del av traditionen och historien kring jul, där såväl människa som djur är en del av berättelsen. Värm dig vid 

Foto taget av uppsatsförfattaren 11/6 2021 
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den öppna elden i någon av de julsmyckade husen och gårdarna, och lyssna till sägner och berättelser om 

julens traditioner och firande från förr. Möt våra vintervakna djur och lär dig om deras betydelse för julen. 

Vi arrangerar aktiviteter och pyssel för stora och små runt om i parken (Skansens hemsida 14/1 2022 

https://skansen.se/sv/julmarknad). 

De avslutar beskrivningen med orden: ”Skansens julmarknad är unik i sitt slag, en levande miljö 

där ni själva är en del av julupplevelsen.” Här kan man se att Skansen satsar på att locka besökare 

genom att få dem att känna sig involverade. Det går även att ana att Skansen vittnar om 

sinnesintryck redan i den här beskrivningen. Dess skildring av delikatessförtäringar väntas 

exempelvis väcka smaksinnet och hungern. Katarina Ek-Nilsson (2017) påpekar i artikeln ”Att 

forska om ting” att mat utgör en förgänglig materialitet. Den har en speciell förmåga att väcka 

känslofyllda minnen, som blixtsnabbt kan ge oss bilder från barndomen. Därmed materialiseras 

våra minnen genom maten, både via smaken och doften (Ek-Nilsson 2017:5). Att nyttja folks 

sinnen blir därmed ett sätt för Skansen att framkalla associationer och minnesbärare, i ett försök 

att väcka nyfikenhet och belåtenhet hos besökarna. Likaledes målar Skansens skildring av brasan 

upp en bild av värme, vilket är en hänvisning till känselminnet av att värma kalla händer mot en 

sprakande eld. Allt detta är genomtänkt för att skapa en känsla av så kallad mysfaktor, vilket blir 

en central del av Skansens performans.  

 

Varje besökares intryck av upplevelsen är unikt, beroende på deras preferensramar och tidigare 

erfarenheter (Gunnell & Ronström 2013:26, Pfister 1988:8). Det gör att vissa kommer att ogilla 

vissa delar som andra uppskattar, och tvärtom. Även detta påverkar performansupplevelsen, 

eftersom besökarna har inverkan på framställningen. Gästernas sinnesstämning, samt deras 

bemötande mot varandra och personalen, påverkar både deras och andras upplevelse av 

händelsen. Det är därför många faktorer som påverkar tilldragelsen, vilket gör att varje 

framställning är unik. Det blir ett tillfälle då alla involverade parters bakgrunder och subjektiva 

uppfattningar möts, och tillsammans bildar en ny framställning (Gunnell & Ronström 2013:26, 

Gunnell 2006:11–12). Under mina observationer på julmarknaden, såg jag även att det fanns 

uppdukade julbord inne i vissa av husen. När jag frågade museipedagogerna om det, berättade de 

att det var riktig mat som tillagades för att skapa en mer levande känsla än plastrekvisita hade 

gjort. Besökarna får visserligen inte smaka på maten, men de kan titta på den och känna doften av 

äkta julmat från 1800-talet. Samtidigt kan de samtala med museipedagoger i historiska dräkter 
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som berättar om gamla jultraditioner. Skansen lyckas därmed införa många olika slags 

sinnesintryck i sin julmarknad: synen av juldekorationer, ljudet av julmusik, känslan av varma 

brasor, samt doften och smaken av julmat. Alla dessa intryck samarbetar för att försöka tilltala 

besökarnas subjektiva preferenser. 

 

Foto taget av uppsatsförfattaren 26/11 2021 

 

Skansen är långt ifrån det enda museet som brukar ha interaktiva aktiviteter som detta. 

Exempelvis Löfstads slott brukar ha jularrangemang, vårligt kakbak i köket, midsommarfiranden 

och skördefester (Meurling 2008:126). Som Meurling påpekar, blir detta ett sätt att levandegöra 

slottet. Därmed blir det inte bara ett musealiserat hem, utan även en vacker bakgrundskuliss för 

nutida händelser (Meurling 2008:127). Likaså kan man betrakta Skansens evenemang som ett sätt 

att inte endast tilltala besökare, utan även ett sätt att väcka dess miljö till liv. Skillnaden är dock 

att Löfstads slott har ett gediget förflutet på platsen, medan Skansens miljö är ditflyttad och 

uppbyggd för turismen. Deras event har därmed olika förankringar i historien. Man kan däremot 

argumentera för att alla turistattraktioner är performativa, eftersom turismen har en tendens att 

skapa en ”ordnande och performativ effekt på omgivningen” (Widholm 2018:283, Franklin 

2004). Ur detta perspektiv, menar man att det inte går att spela upp ett autentiskt historiskt 

evenemang på ett museum, eftersom själva turismen ödelägger autenticiteten. Det viktigaste för 

museet blir därmed att framställa evenemanget på ett sätt som får besökaren att uppfatta det som 

autentiskt, snarare än att göra allt historiskt korrekt. Det är detta som skapar behovet av att 
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åstadkomma en balansgång mellan att skapa en upplevelse för besökaren som är både lärorik och 

underhållande. Som Susanne påpekar, är det omöjligt att nå total autenticitet.  

Mm. Och det svåra med autenticitet är ju också svårt, för vad är det egentligen? Vi har ju inte levt på den 

tiden. Hur autentiskt måste det vara för att vi ska kunna berätta berättelsen? Det kommer aldrig bli så här 

superautentiska, för det... funkar inte så. 

Susanne framhöll att det aldrig går att återskapa historien exakt som den var. Det kommer alltid 

att uppstå avvikelser på grund av exempelvis brist på resurser eller kunskapskällor. Som Susanne 

sade, går det inte att veta exakt hur det var att leva på till exempel 1700-talet. Man får istället läsa 

verk från den tiden, för att kunna ana hur det var. I vissa fall kan avvikelser även bero på fysiska 

orsaker, som att det inte går att få tag på historiskt korrekta ting eller material. Ett exempel på 

detta är jakten på tyg till dräkterna. Lotta berättade att det kan ta Klädkammaren upp till ett år att 

finna rätt tyger till kläderna, vilket är en av de största utmaningarna i deras arbete. Detta beror på 

att materialen numera är annorlunda, eftersom maskiner och vävtekniker har förändrat trådarnas 

täthet. Klädkammaren behöver därför anpassa sina mönster och tygval efter utbudet.  

Lotta: På vägen till det så, så möter man ju vissa kompromisser.  

Susanne: Ja, det måste ju vara så. 

För att hänvisa till Gustafsson, kan man påstå att Skansens levandegörande kan förstås utifrån 

flera olika ramar. Julmarknaden är ett kommersiellt salutorg, som fungerar som en turistattraktion 

samtidigt som det är museipedagogisk exposé (Gustafsson 2002:136). På samma gång, är det 

även ett öppet scenrum, där levande musikanter och dansare framträder och bjuder in besökare att 

delta i sång och dans. Skansens julmarknad blir därmed inte en korrekt iscensättning av en 

historisk marknad, utan snarare en engagerande aktivitet som lockar besökare. Detta beror även 

delvis på det faktum att total autenticitet är svår att uppnå. 

 

Historieberättaren Skansen 

I sitt inledningskapitel, förklarar Wiklund Rüsens uppfattning av berättande som en form av 

kommunikativt handlande. Likt andra former av språkhandlingar, har det historiska berättandet 

vissa specifika giltighetskriterier som behöver fyllas för att tolkas som trovärdigt (Wiklund 

2004:20). Det existerar därför ett dynamiskt moment och en social dimension i utformandet av 
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historiemedvetandet. När man berättar något för en publik, gör man anspråk på att det man säger 

är sant. Detta anspråk behöver dock inte accepteras av publiken, utan kan ifrågasättas. På så vis 

kan diskussioner uppstå, där element av konkurrerande berättelser antingen anammas eller 

förkastas. Berättelser behöver därmed inte ”bejakas eller förkastas som helhet” (Wiklund 

2004:21), utan kan bidra till att de olika parterna utvecklar nya tolkningar och slutsatser om 

ämnet. Rüsen menar att diskussionen kring berättelsers rimlighet inte alltid behöver vara en 

maktkamp. Tvärtom, kan utbytandet av olika parters perspektiv och uppfattningar vara ett 

nödvändigt medel för att utveckla vår förståelse av ett ämne. Berättelser berör alltid känsliga 

frågor som identitet, mening och normer (Wiklund 2004:21). Det är därför viktigt för samhället 

att dess invånare berättar, diskuterar och ifrågasätter de berättelser som de påträffar i sitt liv. 

Genom detta, kan dessa berättelser dissekeras och utvecklas för framtida bruk. Skansen och andra 

museers uppgift blir därför att berätta historiska berättelser, samtidigt som de bjuder in till 

kritiska diskussioner om den historia de presenterar. Det kan därmed bli tacksamt för dem att 

vara lyhörda för besökarna och samhällsdebatternas tankar.   

 

Likt det mesta i samhället, blir museibranschen även påverkad av pågående trender. Museerna 

behöver tävla med varandra för att attrahera besökare, och behöver därför anpassa sig efter 

uppkommande stilar inom berättarkonsten. Detta kan göra att de exempelvis använder mer ljud 

och rörelse i sina utställningar. Beroende på vilken slags turism de anpassar sig efter, samt vilka 

typer av besökare som de riktar sig mot, kan museerna även välja att ha exempelvis fler 

interaktiva eller teknologiska inslag. På så vis blir det marknaden som styr vilket narrativ 

museerna väljer att använda sig av i sina utställningar. I Skansens fall, har man valt att satsa på 

den interaktiva aspekten. Skansen må vara berättaren i narrativet, men besökaren har makten att 

påverka sin upplevelse. När gästen exempelvis påträffar Skansenpersonal, kan de välja att 

interagera med personalen och ställa frågor, eller välja att inte samtala. Gästen kan även 

bestämma själv vart denne vill gå på Skansenområdet. Likaså, är det upp till individen att välja 

om man vill medverka i de aktiviteter som finns tillgängliga, som lekar eller dans. Med andra ord, 

blir besökaren en lyssnare som kan påverka den berättelse som denne blir bemött av. Samtidigt 

vill Skansen finna sätt att ’överraska’ besökaren. Det är något som står uttryckt i Skansens 
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värdeord, som går att finna i en blankett som museet brukade dela ut till alla nya anställda. I 

denna version från 2019, skriver de följande: 

Vår vision: Friluftsmuseet Skansen ska vara i världsklass, lustfyllt och tillgängligt för alla. 

Vårt gästlöfte: För att efterleva vår vision, arbetar vi med vårt gästlöfte: I mitt möte med gästen är jag 

Skansen. Skansen är till för gästen. 

Våra värdeord: Men vad innebär det att vara Skansen? Jo, man agerar utifrån våra fyra värdeord: 

Välkomnande, Ansvarsfull, Omtänksam och Överraskande (Blankett, Service på Skansen). 

Här aktualiseras frågan gällande vad Skansen definierar som ’överraskande’. Lotta beskriver det 

som följande: 

Jag tycker att man ska få reda på nånting som man inte hade förväntat sig att man ville veta. Och det, det är 

också en sån där viktig punkt (…). Man måste tolka gästen och vi måste ge gästen vad de vill ha. Man kan 

också ge... gästen något som de inte visste att de ville ha. 

Målet verkar därmed vara att kunna presentera aspekter för besökaren som denne inte förväntade 

sig när den kom dit. Detta kan illustreras i form av exempelvis musikala uppträdanden, oväntade 

aktiviteter eller förmedling av kunskap som besökaren inte kände till sedan tidigare. Susanne 

betonade det faktum att Skansen inte är till för att ”mata” folk med årtal, utan snarare att berätta 

utifrån en helhet. Deras fokus ligger på att förmedla kunskap om människors livsvillkor, snarare 

än att citera bestämda tidsdateringar. 

Susanne: …Vi säger det till skolorna också, 'Vi är inte skola här, utan vi är nånting annat' och man kan 

komma hit och så här 'Ahh, vad intressant! Det här vill jag lära mig och läsa mer om!'. Man kan liksom 

forska på hemmaplan, det finns ju hur mycket möjligheter som helst med mycket media och alltihopa, och 

Wikipedia (...). Lite katalysator skulle jag säga. 

Lotta: Precis, där har vi kärnan liksom. Man ska vilja veta mer, och man ska också kunna söka upp, om det 

är så att man tänker att 'Jag vill verkligen veta vilket år det här föremålet kommer ifrån', och kunna söka upp 

liksom samlingsenheten eller oss, och liksom få en fördjupad information om någonting.  

Susanne och Lotta menar att Skansen ämnar väcka ett intresse för hur folk har levt genom 

historien. Istället för att ha detaljingående utställningar om specifika år eller föremål, vill man 

presentera en helhetsbild som kan ge en inblick i dåtidens vardag. Susanne sade följande: 
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Ja för då har det ju hänt något som gör att det går att göra. (…)  Inte bara liksom '1873 uppfanns det' utan 

mer så här '1790 hände det här för då var Gustav III kung, och då hade man...'… Då kan man prata hur 

länge som helst liksom. Från den här lilla kakan där, så kan vi prata om världshistorien. 

Tanken verkar därmed vara en typiskt etnologisk idé, nämligen att det stora speglas i det lilla. På 

så vis, uppenbaras ett större sammanhang. 

 

Här kan man använda sig av Palmenfelt och Labovs definition av evaluation-begreppet, genom 

att ställa följande frågor: Hur skall besökaren förstå den historiska iscensättningen? Varför har 

Skansen valt att framföra den på detta sätt? Vad kan besökaren lära sig av framförandet? 

(Palmenfelt 2017:43). Baserat på Susanne och Lottas svar, verkar svaren vara följande: 

Besökaren skall förstå den historiska iscensättningen som en bild av hur livet kan ha sett ut förr i 

tiden. Skansen har valt att framföra bilden på detta sätt för att skapa en medryckande upplevelse 

för gästen. Besökaren kan därmed lära sig om historia och få ett större intresse att fortsätta 

undersöka ämnet närmare, även efter besöket. 

 

Historieromantisering och mångfaldsarbete 

Många skulle nog beskriva Skansens historieframställning som en förskönad bild av forna tider, i 

synnerhet med tanke på dess nationalromantiska ursprung. Som tidigare nämnts i kapitlet, består 

historiebruk av ett urval av historiekulturen som arkiveras och iscensätts. Det består av ritualer, 

sedvänjor och artefakter som tillsammans formerar ett historiemedvetande (Hyltén-Cavallius & 

Svanberg 2016:30). Som Hyltén-Cavallius och Svanberg påpekar, kan den nationella historien 

vara både ”bättre eller sämre, mer eller mindre falsk eller sann och ett mer eller mindre rimligt 

eller mindre historiskt perspektiv, men den är alltid en form av historieanvändning” (Hyltén-

Cavallius & Svanberg 2016:30). Det blir därför Skansens uppgift att finna sätt att visa Sveriges 

historia på ett inkluderande sätt, samtidigt som Skansenpersonalen också ska kunna underhålla 

besökarna. Detta är ett komplext åtagande, eftersom det finns flera aspekter att ha i åtanke. När 

jag frågade Susanne och Lotta vad det är som gör Skansen som en upplevelse för gästerna, 

svarade de:  

Susanne: Helheten, känner jag... Jag försöker jobba med det här med helheten (...). Hazelius, det var ju han 

som grundade Skansen, det var ju hans idé. Som etnolog, så att säga det här politiska synsättet, och allt det 
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här hör ju ihop. Alltså människan, allt det människan gjorde, om man var rädd för de vilda djuren, eller hur 

man förhöll sig till dem, eller hur man skötte sina husdjur hemma, vad man hade för kläder, vad hade man 

pälsar till för, till exempel... hur odlade man, hur sjöng man, hur... allt, allt det här som finns runt människan 

och de sociala reglerna. Allt det här liksom hör ihop på nåt sätt. (…) Och kärleken och mörkret, och eländet 

också, för jag menar det var ju inte Bullerbyn hela tiden. Och där får vi ju brottas lite. (...) Ja, lagom kul, 

kan man tänka ibland då, med (…) liksom slagna och utnyttjade, det var ju övergrepp och sånt där.   

Lotta: Och jag håller med dig där. Det är ju en, det är ju en utvecklingsresa som vi har, hur vi ska börja 

prata om de svårare frågorna, för att... Många gäster förväntar sig ju det här gulliga.  

Susanne: Ja, de vill inte hålla på med det där jobbiga. 

Susanne och Lotta beskriver här det svåra med att presentera en helt realistisk bild av historien. 

De påpekar att man vill visa upp alla samhällsklasser och dess problem genom historien, men att 

man samtidigt måste kvarhålla en underhållande bild som lever upp till besökarnas förväntningar. 

Det finns därför olika verkligheter som spelas upp i miljöerna. Vissa av husen visar välbärgade 

hem, där dess ägare hade det gott ställt. Andra hus, som Statarlängan, visar dock hur de lägre 

samhällsklasserna levde. Där har personalen enklare kläder och berättar om hur livet såg ut för de 

fattiga. På så vis gör Skansen ett försök att uppvisa olika ekonomiska bakgrunder. Mångfald är ett 

historiskt faktum, men trots detta visar studier att museer tenderar att visa en ensidig bild av 

historien (Hyltén-Cavallius & Svanberg 2016:17). Hyltén-Cavallius och Svanberg skriver att 

denna snäva representation till viss del beror på att äldre tiders kunskapsunderlag var begränsat. 

De menar därför att nutida forskning kommer spela en central roll i utvecklingen av museers 

mångfaldsarbete (Hyltén-Cavallius & Svanberg 2016:19). 

 

Ännu ett sätt för Skansen att synliggöra olika slags ämnen och situationer, är genom att använda 

Berättarkartan. Detta är ett projekt som påbörjades för cirka 10 år sedan, där ledningen har gjort 

efterforskningar kring husen på Skansen och skrivit ned fakta om dem. Därefter har de skapat 

berättelser om husen och människorna som bodde där, vilket museipedagogerna sedan kan 

använda sig av som underlag i samtalet med gästerna. Berättelserna och dess samtalsämnen 

varierar därmed från hus till hus, för att göra det relevant för miljön. Vissa av berättelserna är helt 

baserade på husens förflutna och tidigare ägare, medan andra är påhittade för att passa in i 

kontexten. Husen har därför blivit tilldelade varsitt ord som beskriver en specifik aspekt. 

Exempelvis postkontoret har fått ordet ’kommunikation’. Det gör att pedagogerna kan berätta om 
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hur kommunikationsmedel har ändrats under historiens lopp. Susanne framhöll även ett förmöget 

hus från 1700-talet som exempel.  

…Det är en handelsfamilj som handlar globalt… så aspekten i det här huset är konsumtion. De konsumerar i 

den här familjen. De köper tidens mat (…), de köper asiatiskt porslin, de köper kaffe och te och choklad, de 

konsumerar. Och det är ju jätteintressant idag! Vad är det vi konsumerar? Vad är det vi transporterar? 

Varför gör vi det, liksom?  

Susanne förklarar att detta öppnar för samtal gällande olika problematiker kring både historia, 

nutid och framtid. Hon menar att en av pedagogernas främsta uppgifter är att få folk att fundera 

över förut okända ämnen och nå nya insikter. 

Susanne: Och så kan man prata klimat. Djurhållning. Hur åt man förr, hur äter vi nu, hur ska vi gå framåt?  

Jeanna: Pratar ni då bara historia? 

Susanne: Nej, nutid och framtid. Nutid och framtid. Man måste hela tiden tänka framåt. 

Målet blir, med andra ord, att använda historien för att kunna blicka framåt. Som Lotta påpekade; 

”Vi måste förstå vår historia för att förstå vår nutid”. Det klingar likt Hazelius ’Känn dig själv’-

motto. Detta pekar på att Skansens nutida administration verkar ha kvar element av hans filosofi 

än idag. 

 

”Nu tittar jag bara på hus” 

Majoriteten av de gäster som jag samtalade med, framhöll sin uppskattning av Skansens 

levandegörande av historien. Ett äldre par som jag intervjuade beskrev den historiska 

iscensättningen som ”fantastisk, fin”, eftersom det ”blir en extra dimension”. De menade att om 

Skansen saknade det teatraliska elementet och de kulturhistoriska kläderna, skulle det endast vara 

”ett vanligt guidemuseum”. Mannen i paret berättade att han har besökt Skansen upprepade 

gånger under sin livstid, och att han har märkt en förskjutning av sitt huvudsakliga intresse. Han 

sade: ”När jag var här som liten tittade jag bara på djur, nu tittar jag bara på hus”. Det stämde in 

på mina observationer gällande var olika åldersgrupper befann sig på området. Barnfamiljer höll 

sig företrädesvis till de delar av Skansen där djuren uppvisades. På grund av det, var de 

kulturhistoriska husen främst fyllda av barnfria besökare, vars medianålder tycktes vara 

medelålder och uppåt. Detta var även ett återkommande tema i samtalen med besökarna. Barn 
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berättade att de endast tyckte om att se på djuren, medan de vuxna verkade vara relativt neutralt 

inställda till den zoologiska avdelningen, och mer intresserade av den historiska aspekten. En del 

av de vuxna uttryckte dessutom ett smått obehag gällande det faktum att djuren på Skansen lever 

bakom stängsel, och ville diskutera djurhållning. En man sade att hans barnbarn ville titta på 

djuren, vilket gjorde att han hade tillbringat huvuddelen av dagen där trots att han egentligen ville 

vara i de historiska kvarteren. Mannen menade att Skansen mest är till för barn, så man får 

anpassa upplevelsen efter deras preferenser. Som vuxen är Skansen ”inte så roligt” sade han. En 

annan grupp av besökare sade att det bästa med Skansen är att strosa runt på området, och 

”återuppliva” historien. De menade att det roligaste är när det sitter pedagoger i husen, eftersom 

de är ”duktiga förmedlare”.  

 

Flera besökare sade att de uppskattade den levande aspekten av Skansen. De menade att det blir 

roligt när exempelvis eldstäderna brinner inne i husen, eftersom det ”förhöjer det hela”. Ett 

återkommande ord var ”mysigt”. Några gäster framhöll att bebyggelsen skapar en upplevelse av 

att befinna sig ”mitt i naturen, mitt i stan”. En besökare sade att man blir så van vid det 

teatraliska, att det inte hade varit detsamma utan. Därefter tillade besökaren att hon ”känner mig 

svensk, känner mig hemma” när hon befinner sig på Skansen. Därmed uppenbaras en 

nationalistisk koppling till friluftsmuseets bild av svenskhet. Kvinnan verkade mena att Skansens 

presentation av svensk historia får henne att känna sig bekväm och hemmastadd i miljön. På så 

vis, kan man se att hon associerar nationalstaten med en mänsklig gemenskapsform (Hyltén-

Cavallius & Svanberg 2016:27). Det kan betyda att hon upplever sitt hemmahörande i miljön som 

en legitimering av sin identitet som svensk medborgare. Likaledes, framhöll en manlig besökare 

att han känner sig stolt över Skansen, eftersom han är stockholmare. Han beskrev friluftsmuseet 

som ett ”unikt koncept med blandning av rural arkitektur och djur”. Skansens estetisering och 

kulturarvsurval kan därmed väcka en känsla av anknytning till vissa vardagliga tankemönster och 

kulturformer inom en nationsdiskurs (Hyltén-Cavallius & Svanberg 2016:28). Det verkar 

förstärka vissa individers koppling till platsen, samt deras identitet som invånare. Vissa som jag 

talade med, uttryckte dock en likgiltighet inför den historiska aspekten av Skansen. Dessa 

besökare verkade vara mer intresserade av karusellerna och den zoologiska avdelningen.  
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Kapitel 3. Kulturhistorisk klädsel  

I detta kapitel kommer jag att diskutera Skansens bruk av kulturhistoriska dräkter. Målet är att 

diskussionen kring kläderna kommer att tydliggöra materialitetens påverkan på personalens 

upplevelse av arbetet. Därmed aktualiseras även ämnen gällande hur kläderna påverkar 

personalens auktoritet och bekvämlighet, samt hur de blir bemötta av gästerna. I slutet av kapitlet, 

kommer jag att presentera besökarnas syn på kläderna. Det, i sin tur, möjliggör diskussionen 

gällande hur Skansen hade varit utan de historiska dräkterna.  

 

Syftet med dräkterna 

Som Meurling påpekar, är människors klädsel, och deras sätt att bära upp kläderna, avslöjande. 

Detta har gjort att etnologer gärna ägnar sig åt att använda klädsel som utgångspunkt för att 

avläsa samhällen, grupper och kulturer (Meurling 2019:7). I detta fall, blir de kulturhistoriska 

kläderna ett utgångsläge för att få en inblick i hur personalen upplever att deras arbetsvardag 

påverkas beroende på vilka plagg de har på kroppen. Samtliga av den Skansenpersonal som jag 

intervjuade har arbetat i kulturhistoriska kläder. Dräkterna varierar dock beroende på deras 

arbetsuppgifter och vilken historisk epok som de ska representera. Det gör att många av de 

anställda har flera olika slags dräkter i sitt skåp, och får byta beroende på vilken miljö de ska 

befinna sig i under arbetsdagen. I vissa fall bär man folkdräkt, men det vanligaste är olika former 

av folklig modedräkt. Därmed uppstår en variation, eftersom personalen ska kunna gestalta olika 

slags människor. Lotta förklarade att det är en noggrann process att välja ut de kläder som ska 

användas.  

Just det här med 'Människan i centrum', att vi försöker tänka som att 'Vad skulle den här personen haft på 

sig? Vad är det för kön? Vad är det för social status? Ehm... ålder?’. Jätteviktigt. 

Dräkterna ska därmed vara historiskt korrekta, men behöver samtidigt anpassas efter personen 

som ska ha dem på sig i arbetet. Det är dock viktigt att understryka det faktum att inte alla på 

Skansen arbetar iförda kulturhistoriska kläder, utan endast museipedagoger, programvärdar, 

volontärer, musikanter och folkdansare. Resten av personalen på Skansen, som exempelvis 

entrévärdarna, säkerhetsvakterna och lokalvårdarna, har istället profilkläder. Profilkläderna består 

av svarta byxor och en pikétröja med Skansenloggan på. Pikétröjans färg varierar, för att 

signalera vilken enhet man arbetar på. Huruvida en anställd är iklädd profilkläder eller historisk 
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dräkt, blir därmed ett sätt för besökarna att se vilka arbetsuppgifter som den personen har. Detta 

var något som nästan alla mina informanter betonade. De menade att det viktigaste med de 

kulturhistoriska kläderna är att de hjälper en att stå ut i mängden av besökare, och signalerar att 

man är en Skansenanställd. En av dessa informanter var Peter, som jag intervjuade en kall och 

blåsig dag i november. Peter har arbetat som museivärd på Skansen i tre år, och har under denna 

tid fått arbeta i dräkter som ska föreställa alltifrån tidigt 1800-tal, till 1900-tal. Jag frågade honom 

vad han tycker att kläderna bidrar med, och han funderade ett tag innan han svarade. 

Åh, väldigt mycket... men framförallt är det ju någon slags markör, en isbrytare eller så för folk, att 'Den här 

personen är det något speciellt med, den här personen behöver du inte behandla som vem som helst på stan', 

eller 'Den här personen kan du, jamen, fråga saker till exempel, den hör till på något sätt. (skrattar) Den 

finns här för dig', kan man väl säga. 

Peter menar att dräkterna blir en naturlig isbrytare i samtalet med besökaren, som gör att man 

”har en fot i dörren” redan innan man har talat med varandra. Han förklarade att kläderna verkar 

uppmuntra besökarna att ställa frågor. Det höll flera av hans kollegor med om. Många vittnade 

om att besökarna ofta inleder samtalet med dem genom att fråga om deras dräkt, vilket blir en 

ingång till ett längre samtal om historiska fakta. Det framgick även att dräkterna bidrar till en 

ökad samhörighet mellan personalen. Peter vittnade om att han upplever att kläderna förstärker 

kårandan mellan honom och hans kollegor, eftersom de kan dela de glädje- och sorgeämnen som 

uppstår i arbetet sinsemellan. Detta är vad Ek-Nilsson kallar för kulturell kommunikation, där 

klädesplagg bygger en gemenskap mellan olika parter (Ek-Nilsson 2017:5). Kommunikationen 

uppstår i signaleringen av ett hemmahörande i gruppen, och plagget blir ett bevis på ens 

tillhörighet som Skansenpersonal. I detta fall, består även denna kommunikation av att 

personalen kan diskutera de fysiska för- och nackdelar som uppstår av att arbeta i dräkterna.  

 

I frågan gällande vad som är syftet med dräkterna, valde vissa andra att fokusera mer på 

klädernas pedagogiska ändamål. Exempelvis Billie, som har arbetat som programvärd på Skansen 

sedan flera år tillbaka, betonade vikten av klädernas levandegörande. 

De bidrar till… miljön, till att skapa en mer fullständig kontext, till att väcka nyfikenhet för besökaren, till 

att ge… jamen, en kanske mer informerad upplevelse. Att kunna kliva in i historien på ett tydligare sätt, att 

på något sätt kunna se människorna i den kontexten de var, och kunna se hur de rör sig, hur de mår i 

kläderna (…). Det är en förankring från historien till verkligheten, eller till nutiden. 
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Billie menade även att dräkten hjälper henne i arbetet, eftersom den ger henne en bättre inblick i 

hur det var att leva tidigare i historien. Hon har arbetat i sekelskifteskläder från början av 1900-

talet, samt i 1950-tals klänningar. Hon förklarade att passformen på dessa plagg hjälper henne att 

relatera till hur kvinnor levde under de epokerna, eftersom hon märker hur kläderna sitter efter ett 

par timmar och hur det påverkar hennes mående. ”Jag känner att jag kommer närmare historien. 

(…) Det är lite som ett minihistorieresande”. Hon skrattade och tillade sedan: ”Det är väl det 

närmaste man kommer komma." Billie beskriver dräkten som en ingång till en personlig närhet 

till den historiska berättelsen. Det blir en reflexiv utveckling, med element som ökar hennes 

sakkunskap kring referensramen av en historisk epok (Rüsen 2004:113). Här kan man hänvisa till 

Rüsens tankar kring narrativt meningsskapande i historiskt berättande. Han menar att paradigmen 

kring historiskt meningsskapande går ut på att identifiera, åtskilja och relatera principer för att 

skapa ett förlopp som gör historien greppbar. En av de avgörande faktorerna för detta, är 

”tolkningssynpunkter som hänvisar till erfarenheter av det förflutna” (Rüsen 2004:106). Man kan 

därför argumentera för att användandet av kulturhistoriska dräkter blir ett försök att återskapa en 

erfarenhet av det förflutna, eftersom det speglar forna människors levnadsstandard. Billie 

berättade hur kläderna får henne att må och röra sig, vilket tyder på en ny slags erfarenhet. Detta 

kan bidra till ett ökat giltighetsanspråk. Det är dock viktigt att betona att likt alla historiska 

iscensättningar, blir det här en performativ upplevelse, eftersom den är skapad för att efterlikna 

något. Det är därför inte en exakt efterliknelse av hur det var att leva i de kläderna. Detta är även 

något som Billie framhöll, genom att påpeka att hennes erfarenhet av kläderna inte är en helt 

korrekt bild av ämnet, eftersom dåtidens kvinnor levde ett helt annat slags liv.  

Sen så såklart är det en helt annan grej att utföra fysiskt tunga arbeten som många av dem, iallafall i de lägre 

klasserna, gjorde i de här kläderna än vad jag gör. Men det ger mig iallafall en inblick. 

Detta är vad Gustafson benämner som en öppnad dörr för ”upplevelser vid det omöjligas gräns: 

att erfara en väsensskild verklighet i en annorlunda kropp” (Gustafsson 2002:16). Kläderna blir 

därmed ett sätt att stiga in i en alternativ upplevelse. Här kan man även se att en väsensskild 

verklighet kan fungera som en performativ scen för samtalet med gästerna. Exempelvis Susanne 

påpekade att dräkten förenklar samtalet med besökarna, eftersom det ger ett sammanhang till den 

kunskap som hon försöker förmedla. Hon sade: ”Alltså för min del, (...) det bidrar till min 

berättelse. Jag kan få ut nånting mer utav det.” Susanne motiverade detta uttalande genom att 

förklara att hon kan använda kläderna som en utgångspunkt när hon utför visningar. Det var även 
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något som flera av de andra informanterna betonade. De menade att genom att uppvisa kläderna 

och säga ”Så här hade jag sett ut om jag levde då…”, kan de locka besökarnas nyfikenhet, samt 

få gästerna att bli bekväma nog att ställa ytterligare frågor om diverse ämnen.  

  

Foto taget av uppsatsförfattaren 11/6 2021 

Dräkternas auktoritet 

Under mina intervjuer, märkte jag att informanterna hade olika uppfattningar gällande huruvida 

dräkterna hjälper deras auktoritet i arbetet, eller om de förminskar den. När jag samtalade med 

några museipedagoger på plats, berättade de att de kände att kläderna gav dem mer pondus. De 

menade att de fick en annan hållning, som hjälpte dem att utstråla kraft. En av dessa var Billie, 

som kände att dräkterna påverkade henne på flera olika sätt. Eftersom hon är programvärd, 

brukar hon arbeta både i profilkläder och i kulturhistorisk dräkt. Hennes erfarenhet är att folk ger 

en mer uppmärksamhet i de historiska miljöerna när man är klädd i historisk dräkt, eftersom det 

syns att man är där för att komplettera miljön. Bille framhöll även att hon har märkt en skillnad i 

hennes beteende beroende på vilken klasstillhörighet hennes kulturhistoriska kläder ska spela 

upp.   

…Ja att jag kände att min personlighet påverkades också. Att när man till exempel hade på sig de här 

pigekläderna, att då kände jag helt plötsligt att jag började bete mig lite, du vet, typ kvinnligt och lite 

underkastade mig nästan... att man korsade benen och man pratade hög röst, det var så här 'Åh! Vad 

trevligt! Ha ha ha!' liksom (skrattar). Jamen, och så, sen så... det var dels det, men samtidigt kunde jag också 

känna en helt annan sida till det, att jag också på något sätt fick styrka av det, känna att jag också fick lite 

makt, att det kanske kommer efter första fasen av det här att jag känner mig lite underkastad... att jag kände 

mig lite så här 'Men här är en pigamora!'  
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Billie menade att hon genomgick två processer när hon hade på sig de sekelskifteskläder som ska 

spegla en lägre samhällsklass. Den första var att hon undermedvetet började föra sig på ett mer 

’kvinnligt’ sätt. Hennes röst ändrades till en högre ton, och hon kände sig mer passiv och 

undergiven. Senare märkte hon dock ett skifte i sitt beteende. Billie började då istället känna att 

hon återfick sin makt och blev mer självsäker och aktiv. Hon förklarade att detta skifte kan bero 

på att hon började koppla pigekläderna till hårt fysiskt arbete, vilket gav henne en känsla av 

pondus. Detta kände hon dock inte när hon bytte om till överklasskläderna som ska spegla samma 

tidsperiod. Då kände hon sig mer som en ’fin dam’, som behöver vara proper och ordentlig, vilket 

hon ogillade. När jag frågade varför, sade Billie att det beror på att hon känner sig mindre 

bekväm i den könsroll som hon associerar med 1890-talets överklasskvinnor. När hon tänker på 

dåtidens överklass, tänker hon på en restriktiv livsstil som kontrollerade och förtryckte kvinnor. 

För henne, representerar därmed dessa kläder en passiv kvinnoroll som hon känner sig obekväm 

med. Detta kan kopplas till genusvetaren Judith Butlers (1999) tankar kring performans och 

genusuttryck i verket Gender Trouble. Butler menar att genus iscensätts, genom att människor 

går, talar och klär sig inom de samhällsramar som de har blivit lärda. På så vis skapas genus 

genom att det spelas upp. I detta sammanhang, kan man tolka Billies berättelse som att hon har 

försökt omförhandla den genusroll som uppstår när hon tar på sig kläderna. Hon försöker därmed 

ta avstånd från de performativa rörelser och beteendedrag som samhället har förknippat med de 

klädesplaggen.  

 

Billie berättade dock att hon har observerat att vissa besökare tar hennes auktoritet på mindre 

allvar när hon är historiskt klädd än när hon har profilkläder. I synnerhet män har en tendens att 

ignorera henne när hon säger till. 

…Då kan man definitivt få behandlingen med lite Lilla-flicka-behandlingen. Och bli lite förminskad och 

så... eller när [barnens] pappa eller farbror eller så, ska komma fram och visa hur man gör och så, att det här 

med säkerheten och skydd och så, det kanske kläderna på ett sätt försvårar. För att... ah, då har jag upplevt 

att män då lyssnar mindre, och inte tar det lika seriöst. (skrattar) Allt blir lite som ett lekland för dem.  

Billie har även märkt att detta problem inte uppstår när hon har profilkläderna på sig. Detta kan 

bero på att profilkläderna är mer androgyna, vilket kan göra att männen interpreterar henne som 

mer auktoritär. De historiska dräkterna är dock mer kvinnligt kodade, eftersom de består av 
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normativt feminina plagg såsom kjol och klänning. Billie påpekade samtidigt att hon tror att det 

inte endast är könsaspekten i de historiska dräkterna som gör att man ibland förlorar sin 

auktoritet, utan även det faktum att de gör att vissa besökare tror att man är statist till miljön, 

snarare än säkerhetsansvarig. Detta är något som även museipedagogen Anna har upplevt. Hon 

berättade att hon ibland behöver ta hjälp från kollegor som är klädda i profilkläder, för att få 

besökarna att lyssna när hon säger ifrån. 

Nu ska ju jag inte prata sönder det här, men man blir ju utsatt också, i och med att man får mindre auktoritet 

på ett sätt också kan jag uppleva. Att man har ju alltid problem att folk kommer sent till visningar till 

exempel, och... har jag låst dörren så vill inte jag öppna den sådär, men har man med sig en kollega då som 

kanske är civilt klädd med en Skansen-skylt, då är det ju den som får gå och öppna dörren och säga 'Hej 

tyvärr, ni kan inte komma med', för att folk lyssnar mer på den personen, än om någon som liksom är klädd 

som Tant Brun och Tand Gredelin kommer och säger 'Nej, det här går inte' eller 'Nej, du får inte göra så'. 

Och jag vet inte vad det beror på, vi har funderat på det ganska mycket (skrattar). (…) Att man inte får, eller 

att man... ah, att auktoritet på nåt sätt sjunker eller sådär. 

Här kan man se att vissa klädesplagg utstrålar olika nivåer av auktoritet. Detta verkar ha att göra 

med besökarnas associationer med dräkternas ursprung. Det gör att de anställda som är klädda i 

profilkläder och har en Skansen-skylt, automatiskt får mer respekt än de som är klädda i 

kulturhistoriska dräkter. Anna har också observerat skillnader i hur kvinnliga och manliga 

pedagoger blir bemötta. Hon har märkt att folk har en tendens att ”pumpa kvinnliga pedagoger på 

frågor” på ett sätt som de inte gör med manliga pedagoger. Detta är även något som hennes 

manliga kollegor har reagerat på, berättade Anna. När de har hört berättelser från sina kvinnliga 

kollegor, har de förvirrat påpekat att ”'Det där har aldrig hänt mig”. Därmed synliggörs en smärre 

särbehandling mellan könen, eftersom vissa besökare verkar ha lättare att acceptera den manliga 

personalens sakkunskap. 

Anna: …och då kan det ju hända att man står där med sin lilla spetsmössa och vill prata om 30-åriga kriget. 

Jeanna: Så man måste liksom bevisa sin kunskap för att få den auktoriteten som dina manliga kollegor får 

automatiskt? 

Anna: Ja precis, jag tror att kvinnor rent generellt behöver bevisa (...) 'Jag kan det här'. Och att det blir ännu 

svårare om du har liksom på dig en sammets... en fin blommig klänning med en liten så här... För då blir det 

ju lätt att de [tänker]: 'Jamen här, här sitter det en liten piga'. Men... det är ju lite så där 'Ah men jag har ju en 

masterexamen' (skrattar). 
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Anna var dock den enda av mina informanter som vittnade om detta. Det kan betyda att denna 

typ av könsdiskriminering inte är ständigt närvarande, utan endast uppstår vid vissa tillfällen.  

 

Andra menar att dräkterna kan fungera som en sköld i servicearbetet, eftersom det skapar ett 

utrymme mellan ens privatperson och yrkesroll. Exempelvis Susanne argumenterade att hon 

upplever dräkterna som ett skydd, eftersom det bibehåller en distans mellan henne och arbetet. På 

så vis får hon en känsla av kontroll och auktoritet, vilket är till hjälp när hon ska hålla i stora 

visningar. 

Jag kan också känna att det... jag behöver inte vara privata Susanne, nu är jag ju aldrig privat, jag kan vara 

personlig men inte privat, det där betyder ju jättemycket. Mycket ska man berätta om sig själv, men man har 

också ett litet skydd. För då har jag också, då är jag Skansen-anställd. Jag bestämmer i husen där jag rör 

mig, det är jag som håller i gruppen, jag som har hand om den. Det är jag som säger 'Här får du sitta, här får 

du inte sitta'. Nu låter jag hård, men därför det... det känns ganska skönt, och då är det, jag har liksom lite 

råg i ryggen också. Jag tänker så här att, för de som kommer nya och börjar jobba hos oss, att använd det 

liksom, som... det är som ett litet skydd. 

Det finns därmed en märkbar skillnad mellan informanternas upplevelser gällande det här ämnet. 

Susanne har känt att kläderna framlockar en pondus hos henne som skapar en respekt hos 

besökarna. Detta gör att hon upplever kläderna som en sköld, som skyddar hennes integritet i 

arbetet. Andra menar dock att de upplever att de förlorar sin makt i kläderna, vilket gör att de kan 

känna sig förminskade av vissa besökare. Det verkar därför som att dräkterna både påverkar 

informanternas självförtroende, samt gästernas respekt för dem. Informanterna tvingas då aktivt 

ta plats för att återvinna sin auktoritet över situationen. Likt hur Meurling beskriver kvinnliga 

prästers platstagande i kyrkorum, kan man se att Skansens kvinnliga personal skapar rum för 

kunskapsförmedling och historieiscensättning. Detta gör de genom att forma det budskap och 

skolande som framförs på friluftsmuseet. Därmed intar de platsen i sin professionella roll som 

pedagog, och agerar i relation till objekt och besökare i omgivningen. Detta blir viktigt när de 

känner att de behöver ta avstånd från, och bryta sig ur, förlegade könsroller. Dessa könsroller 

uppenbaras både i deras eget beteende, samt i hur de blir bemötta av vissa besökare. Genom 

detta, konstrueras en meningsfull och begriplig värld för gästerna, eftersom Skansenpersonalen 

skapar ett tids- och rumsmässigt avgränsande sammanhang (Meurling 2013:27, Berglund-Lake 

2001:13).  
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Klädselns påverkan på människokroppen 

Kläder har en tydlig påverkan på människor. Detta kan bero på deras utformning, snitt eller 

design, vilket formar folks kroppar och kroppsspråk. För att citera Meurling, skapar människor 

kläder, men även kläderna skapar människorna (Meurling 2019:8). Detta är något som kan bli 

extra tydligt med historisk dräkt, eftersom den kan upplevas som mer restriktiv för kroppen än de 

moderna kläder som vi är vana vid. När jag frågade Peter om dräkterna ibland kan orsaka hinder i 

arbetet, svarade han genast:  

Definitivt, hela tiden (skrattar). Beror såklart på var och när man jobbar, men ja, som man är man ändå inte 

så hindrad, det är ju ändå byxor hela tiden. Annat är det ju då med de kvinnliga kollegorna som berättar att 

de så småningom liksom får en inbyggd reflex att lyfta på kjolar, släta till saker och ting, när de rör på sig 

hela tiden... så jag är ju ganska ohindrad jämförelsevis. 

Det visade sig att informanterna hade väldigt olika uppfattningar gällande huruvida kläderna 

skapar fysiska begräsningar i arbetet eller ej. Peter menade att vissa kläder innebär fler hinder än 

andra. Exempelvis 1920-tals kläderna är lätta att röra sig i, eftersom de inte begränsar 

rörelsefriheten eller är särskilt ömtåliga. När han dock ska arbeta i äldre miljöer, som 1830–1840-

talen, kan det kännas knepigare. Vita skjortor med ärmar som ska knytas och detaljer som hänger 

ned, kan till exempel göra en mer hindrad i arbetet eftersom man inte vill "lorta ned sig i 

onödan", som han uttryckte det. Peter förklarade att "trots att det blir reparerat av proffs hela 

tiden", vill man inte skada plaggen. Man brukar därför få instruktioner av Klädkammaren 

gällande hur försiktig man behöver vara med plaggen. Vissa kläder tål exempelvis inte vatten, så 

de får inte vistas ute i regnet. Ibland kan man även bli tilldelad ett originalplagg, och då behöver 

man var extra rädd om det. Peter berättade också att ens kläder anpassas efter vilka 

arbetsuppgifter man ska utföra under dagen.  

Sen vad man kan göra, man får ju kläder efter var man ska jobba såklart, och vad man förväntas göra. Så i 

en gård som Skånegården, så är ju inte kläderna bara praktiska på grund av tiden, utan de är ju också 

oömma för att vi ska göra saker som är ganska smutsiga och så, som att gräver i trädgården och rensar 

ogräs, och matar grisar och saker som inte alltid är… jätterena och så. 

Peter beskrev det som en lättnad att ha på sig oömma plagg, eftersom det gör att man kan slappna 

av mer i dem. Han var dock snabb att tillägga: ”Man ska ju inte klaga, det finns ju de som har det 

värre, verkligen”, och hänvisade till sina kollegor.  
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Damkläder har historiskt sett ofta påverkat rörelsefriheten mer än herrkläder. Detta var något som 

märktes när jag talade med de kvinnliga informanterna, eftersom de tenderade att fokusera mer på 

aspekter gällande bekvämlighet och rörlighet. När jag frågade Billie om hon upplever kläderna 

som ett hinder, svarade hon: 

Ja.… men jag skulle säga, mer störningsmoment i så där... (skrattar) fysiskt sett kanske, att man känner att 

förklädet trycker in, eller att man ska hålla på och hoppa runt och leka i dem, liksom att man, att så här 

kjolen fastnar i saker, eller att man bara är jättesvettig. Eller framförallt så är det hucklet. För att man hör 

inte ett skit i det (skrattar), man hör så dåligt! Och det är verkligen, det känner jag är ett hinder. Annars är 

det så här, ja det är okej, det funkar liksom. 

Alla de kvinnliga informanterna som har arbetat i huckle, har utpekat det som ett problem. 

Hucklet var ett vanligt vardagsplagg för kvinnor under många tidsperioder, vilket gör att det är ett 

återkommande plagg för många av Skansens anställda. Här tydliggörs dock ett exempel på hur 

historisk klädsel kan presentera problem när man ska bära dem som servicepersonal. 

Programvärden Linnéa menade att hucklet bygger upp en distans mellan henne och besökaren.  

Det blir jobbigt för man hör inte gästerna, det blir som ett slags lock. Så man hör bara sig själv liksom. "Det 

blir så här: 'Hallå hallå, vad är det du säger?’.  

En annan informant, museipedagogen Jenny, höll med om detta.  

Man blir väldigt avtrubbad, typ som när man är så här väldigt förkyld och känner att man är lite borta, för 

att man är lite avskärmad från världen. Den känslan! 

Värme var också ett återkommande tema i diskussionen kring kläderna. Många av de kvinnliga 

anställda behöver ha dubbla kjolar för att få till rätt form på klänningarna, vilket kan bli 

påfrestande när man arbetar i sommarvärmen. En pedagog berättade att hon till och med blev 

sjukskriven under en tid, som följd av att hon fick värmeslag från att arbeta i folkdräkt i hög 

värme. Även männen har kläder i tjocka material, och knähöga yllestrumpor som blir varma på 

sommaren. Många menade däremot att Klädkammaren är tillmötesgående i dessa lägen. Man kan 

exempelvis be dem om att få byta ut vissa plagg mot mer luftiga tyger. Programvärdarna fick 

även tillåtelse att byta ut hucklet mot en stråhatt när de arbetade i somras, eftersom de stod ute i 

solen hela dagarna. 
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Det var dock flera av informanterna som svarade att de inte tyckte sig ha upplevt några hinder 

som följd av dräkterna, som exempelvis Jenny och Sofie. De sade att man visserligen märker av 

kläderna i arbetet, men att det inte påverkar deras kroppar så mycket. Andra, som till exempel 

Anna, hävdade dessutom att kläderna må begränsa rörelsefriheten, men att detta faktum inte 

nödvändigtvis endast behöver vara något negativt. Hon påpekade att det ibland kan vara 

fördelaktigt att dräkterna ändrar ens rörelsemönster, eftersom det kan förstärka den historiska 

iscensättningen. 

…Någon gång hade jag någon klänning som var så pass liksom... jag kunde inte röra armarna så här, för den 

var väldigt tajt, och då skulle jag vara en fin fru också, och då ska du ju inte heller lyfta upp armarna på det 

sättet. Men då blev det ju att den som var piga, det blev ju att 'Ja men (…) du får lägga på eld på brasan, 

jag kan inte' (skrattar). Men också, att det ger ju en... jag tycker att det gör mycket för gestaltningen av 

miljöerna, att du har någon i dräkt där också... så. 

I detta fall, hjälpte kläderna att förstärka klasskillnaden mellan Annas och kollegans 

karaktärsroller. De befann sig i en 1700-tals miljö, där Anna skulle föreställa husfru och kollegan 

var piga. Deras samspel tjänade därför på att bygga på en iscensatt klassordning. Annas nedsatta 

rörelseförmåga blev därmed ett sätt för besökarna att se detta tydligare. "Ja då blir det ju, så ser 

man ju det, att 'Nej men hon kan inte lyfta armarna, så att den här tjejen måste bära allting'”. 

Anna framhöll även att hon inte kan utföra vissa vardagliga arbetsuppgifter i klänningen, såsom 

att dra ned gardinerna i stugan eller klättra på stegar. Hon berättade att kollegorna därför får turas 

om att hjälpa varandra, beroende på vem som bär kläder som begränsar kroppens rörlighet den 

arbetsdagen. De dagar som hon har dräkter som är lättare att röra sig i, ser hon till att hjälpa sina 

kollegor med mer fysiskt påfrestande moment. Här kan man se att dräkterna påverkar 

kroppskraften. Det är fortfarande människans medvetande som styr kroppens handlingar, men 

klädesplagget kan minska kroppens rörlighet, som Anna vittnar om (Bjurwill 1995:83). Man 

skulle kunna argumentera för att detta skapar en viss kamp mellan objekt och subjekt, där 

kroppen och medvetandet arbetar mot klädesplagget för att kunna nå det de vill (Bjurwill 

1995:83). När Anna var iförd den tajta 1700-talsklänningen, förminskade den kroppens 

mekaniska styrka. Detta påverkade hennes intentionella process, nämligen hennes eget 

bestämmande över sina kroppsrörelser, vilket ledde till att hon fick be sin kollega att lägga eld på 

brasan. Anna fick då rikta sin kraft till mindre fysiskt påfrestande aktiviteter. Detta verkade dock 

inge en smärre känsla av skuld, vilket gjorde att hon såg till att kompensera kollegans arbete när 
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hon senare var iförd andra plagg. Det påvisar hur objekt kan frammana diverse känslor hos 

människor. I det här fallet, kan ett klädesplagg skapa en känsla av frustration hos dess bärare. 

Bjurwill skriver att känslan av kontroll över ens kroppshandlingar är viktig. Han menar att det 

pågående fysiska arbetet är av betydelse, inte endast slutresultatet (Bjurwill 1995:85). 

Intentionaliteten riktas därmed till kroppen, och ger människan en känsla av att ha åstadkommit 

något. På så vis uppstår en skillnad mellan resulterad kraft och upplevd kraft (Bjurwill 1995:85–

86). I detta fall, kan klädernas avgränsning leda till att man inte kan utföra vissa arbetsuppgifter 

och tvingas be om hjälp. Det leder till att uppgifterna visserligen blir utförda, men att personen 

ifråga kan känna frustration över sin nedsatta styrka, eller skuld över att dennes kollega istället 

fick utföra sysslorna. Det kan då bli ett exempel på resulterad kraft, snarare än upplevd kraft. 

 

Även Lotta och Susanne resonerade kring dräkternas påverkan på kroppen. De upprepade flera 

gånger att det är ”jättestor skillnad” på hur man går när man är iförd historisk dräkt. De menade 

att kläderna ger en förbättrad hållning, samt andra slags rörelser. De berättade att de kan se att 

både deras manliga och kvinnliga kollegor rör sig annorlunda när de är iförda kläderna. Som 

Susanne påpekade; ”Man för sig på ett annat sätt. Och man kan vara mer rak…”. Här kan man se 

att objekt även kan ändra människors rörelsemönster. Likt det Anna sade, menar Lotta och 

Susanne att detta kan ha en positiv påverkan på arbetet. Personalens nya hållning och rörelser 

hjälper dem att kliva in i sin roll, vilket förbättrar upplevelsen för besökarna. Flera av 

Skansenpersonalen påpekade att kläderna blir ett hjälpverktyg i servicearbetet, eftersom det 

underlättar interaktionen med gästerna. Många av museipedagogerna berättade att de kan prata 

med gästerna om dräkternas för- och nackdelar, och att det blir en ingång till längre diskussioner 

kring kläders historiska påverkan på människor. Personalen nyttjar därmed dräkternas påverkan 

på sina kroppar, genom att låta det bli en inbjudan till samtal om dräkt- och folklivshistoria. Man 

kan därför konstatera att det inte endast är föremål som aktivt påverkar människan, utan även att 

människan hanterar ting för att få dem att fungera i deras vardag. På så vis, blir processen 

dynamisk och dubbelriktad (Meurling 2013:33). 
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Korsett och underställ 

Lotta: Och sen så, använder vi ju inte korsett till exempel, för att vi måste ju ändå... 

Susanne: .... Överleva? 

(Vi skrattar) 

Korsetten är ett klädesplagg som har kommit att bli ett relativt kontroversiellt ämne i 

samhällsdebatten gällande kläders påverkan på människokroppen. Vissa associerar numera 

korsetten med kvinnoförtryck, eftersom den ses som en fysisk manifestation av hur kvinnors 

kroppar har kontrollerats och marginaliserats genom historiens gång. Dräkthistoriker menar dock 

att detta är baserat på felaktig information. Korsetten härstammar från den mindre åtsittande 

varianten snörliv, vars främsta syfte var att fungera som bysthållare. Under slutet av 1800-talet, 

blev dock en smal getingmidja en mer betydande del av kroppsidealet (Lotta Lewenhaupt & 

Anna Bergman Jurell 2020:69). Korsetten kom därför att bli tajtare än tidigare, och kunde bäras 

både av kvinnor och män. Ingrid Roos Björklund (2005) skriver att en hård åtsnörning i värsta 

fall kunde leda till nedsatt rörelseförmåga och låg sinnesstämning, samt fysiska men. Detta gällde 

dock inte majoriteten av kvinnorna som bar korsett (Roos Björklund 2005:130). Moderna 

klädesplagg brukar tendera att vara mindre åtsittande än detta, vilket gör att det kan kännas ovant 

för nutida personer att ha korsetter på sig. Ur ett fenomenologiskt perspektiv, kan man här 

konstatera att korsetten är ett klassiskt exempel på hur ett ting kan manipulera människokroppen 

och därmed väcka blandade känslor. Det blir en situation där objektet talar till subjektet, vilket 

kan ha både för- och nackdelar (Bjurwill 1995:12). 

    

Lotta förklarade att Klädkammaren har fattat beslutet att inte använda korsett på Skansen 

eftersom det anses vara alltför obehagligt för personalen.  

Och såna kompromisser gör vi ju såklart, även när det gäller skor och sånt där ibland, att man måste ju 

kunna, som sagt man ska ju inte vara så begränsad att det stoppar pedagogiken. Då har vi ju inte nått vårt 

mål liksom! 

Det finns därmed en betoning på betydelsen av personalens bekvämlighet. Det viktigaste är att 

pedagogerna ska kunna förmedla kunskap, och tanken är att kläderna ska hjälpa till med detta 

snarare än förhindra det. Korsetten kan därför vara ett känsligt ämne, eftersom vissa känner att 

den begränsar rörelser och påverkar måendet. Det blir då ett fall där tinget leder till en negativ 
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kraftutveckling, nämligen att kroppens energi förminskas eller tar slut (Bjurwill 1995:92). Lotta 

påpekade dock att korsetten kan fungera som ett hjälpmedel för kroppen, eftersom den kan 

förenkla bärandet av tunga historiska kläder. Lewenhaupt och Bergman Jurell skriver att 

kvinnodräkter tidvis genom historien har varit väldigt tunga, på grund av alla tyglager. 

Exempelvis under 1880-talet, kunde en vanlig klädensemble för överklassdamer väga sju kilo 

(Lewenhaupt & Bergman Jurell 2020:69). Korsetten var därför ett sätt att fördela kjolarnas vikt 

på kroppen, så att inte all tyngd föll på höfterna. Lotta sade även att vissa pedagoger har sagt att 

de upplever korsetten som ett skydd. ”Andra kan faktiskt känna sig skyddade på något sätt, lite 

fredade. Att kroppen spiller inte ut överallt…”. De kulturhistoriska dräkterna kan således agera 

som en sköld ibland, som gör att man får en annan upplevelse på arbetet än man hade fått i civila 

kläder. Lotta var inte den enda som framförde denna tanke. Ämnet gällande korsett kom upp i 

flera av intervjuerna med de kvinnliga museipedagogerna, och alla presenterade olika 

inställningar till frågan. Anna var den som var mest positivt inställd till tanken att Skansen skulle 

använda korsetter, till den grad att hon har sagt till Klädkammaren att hon hoppas att de ska 

införa det. Detta förklarar hon som en vilja att kläderna ska få rätt form, för att vara historiskt 

korrekta. Anna menar att det inte går att få rätt profil på klänningarna utan att ha rätt underkläder 

och underställ.  

För att få rätt profil på en 1700–1800-tals klänning, då ska du ju ha en korsett, till exempel. Och det ska ju 

vara olika typer av korsetter, du kan ju inte gå på HM och köpa en sån plast... och tänka att det ska ge rätt 

form, men det ger ganska mycket till kläderna. Och det har, vad jag vet, har de aldrig använt så, men det är 

ju nånting som verkligen skulle behövas för att få rätt form så där, och då döda de här korsettmyterna som 

finns... 

Likt Lotta, menade Anna att korsetten kan hjälpa bärandet av dräkten. Hon förklarade den som en 

”liten sköld” som skyddar mot inskärningar och skavande kjolar, samt ett hjälpverktyg som 

fördelar den tunga vikten. Anna sade dock att hon förstår att vissa av kollegorna är tveksamma 

till att ha korsett i arbetet. Det kan även finnas fall där vissa inte kan ha korsett på grund av 

medicinska orsaker. Hennes förhoppning är därför att man i framtiden ska få möjligheten att välja 

om man ska ha korsett till dräkterna eller ej. Samtidigt förstår hon att det är en balansgång för 

arbetsgivaren, eftersom man inte ska tvinga någon anställd att iklä sig något som de skulle må 

dåligt av.  
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Andra museipedagoger kände sig dock mer negativt inställda till tanken. Exempelvis Jenny, som 

också har arbetat i 1700-talskläder under åren, sade att hon inte skulle kunna tänka sig arbeta 

insnörd i korsett. 

Nej det tror jag faktiskt inte. Eller så här, jag ser typ inte poängen, varför ska vi ha det?  Vi är 

museipedagoger (skrattar). Det skulle jag nog inte vilja. Sen så här, om man verkligen vill gå in i rollen och 

spela en roll och så där, då kanske det hjälper en för att man verkligen känner att 'Nu är jag i tiden'. Men... 

jag känner kanske inte att jag skulle vilja det. 

Andra, som till exempel Sofie, hade en mer neutral inställning till frågan. Hon har aldrig haft på 

sig korsett, eftersom hon endast brukar arbeta i 1920-talskläder. Till skillnad från de andra 

pedagogernas 1700-talskläder, brukar Sofies dräkter vara lössittande och enkla att röra sig i. När 

jag frågade om hon hade ogillat att arbeta i korsett, svarade hon skrattande: 

Jag skulle... Ja och nej. Äh... Nu har jag inte provat. Så jag har förstått att det kan liksom vara, jamen 

begränsande och inte så skönt, men ibland har jag också varit lite avundsjuk på de som har liksom haft de 

här jättefina högtidsdräkterna. De ser så himla, jamen verkligen fina ut, och då har jag känt mig lite mer 

som en påskkärring (skrattar). 

Det framgår tydligt att kläderna påverkar hur informanterna upplever arbetet, samt deras 

upplevelse av sitt utseende. Vissa var mer tveksamma till dräkterna, eftersom de kände sig 

tillgjorda eller mindre attraktiva när de var iförda klädesplaggen. Detta kan ses som ett exempel 

på det beroendeförhållande som existerar mellan människor och ting (Bjurwill 1995:13), där 

människan applicerar hoppfulla förväntningar på att klädesplagg ska hjälpa dem att uppnå 

samhällets skönhetsnormer. Om tinget istället får människan att känna sig mindre attraktiv, kan 

det uppstå negativa känslor gentemot objektet. Vissa av informanterna menade däremot att 

kläderna kan hjälpa dem att känna sig mer bekväma i arbetet. Det visar att det även kan uppstå ett 

samarbete mellan subjekt och objekt, där människan kan få hjälp av tinget i sin vardag.    

 

Jenny berättade också att man kan få intima frågar i arbetet som man inte skulle få någon 

annanstans. Det som dock kändes ännu mer märkvärdigt var att dessa frågor kunde upplevas som 

mindre påträngande när hon är iförd dräkten. 

Det kan man ändå få för fråga typ! 'Vad har ni för underkläder?' (skrattar) Det var inte ens på ett konstigt 

sätt! Att det var så här en ung tjej som frågade mig nu i somras, och jag var så här, kände absolut inte att 
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hon var obehaglig, men att folk ändå är intresserade...! (...) Att hon frågade det kändes ändå okej. Hade det 

varit någon annan... hade det kanske inte känts okej. Men man blev ändå här, ’Det skulle man ju inte fråga 

någon vanligtvis!’ Det skulle jag ju absolut inte få en fråga om, om jag inte hade de kläderna som man har 

på Skansen liksom. Så folk är ju ändå intresserade av.… jamen liksom dräkthistoria.  

Detta kan ses som ett framträdande exempel på hur annorlunda ett arbete kan bli när man är iförd 

ovanliga kläder. Kvinnan som Jenny beskriver hade antagligen inte vanligtvis frågat en främling 

vilka underplagg den personen har i arbetet. Men Jennys klädsel framkallade en undran gällande 

utstyrseln, och kvinnan kände sig bekväm nog att uttrycka den. Det får en att undra: I vilket annat 

arbete skulle man få den frågan, och dessutom vara bekväm med den? Svaret på den frågan skulle 

antagligen vara ett arbete inom underhållning som exempelvis teater. När man vet att någon är 

iförd kläder som är främmande för dem, kan det uppstå en mer accepterande kontext att ställa 

ingående frågor om klädseln. Gunnell och Ronström menar att det uppstår ett utrymme mellan 

livet och konsten inom performans, där aktörer och publik kan överskrida och omskapa sociala 

ordningar (Gunnell & Ronström 2013:41). Därmed kan båda parter finna sig i situationer och 

diskussioner som de kanske hade upplevt som otänkbara i ’vanliga livet’. Men när de är en del av 

föreställningen, vilket i detta fall är den historiska iscensättningen, kan de uppleva att de befinner 

sig i en ny slags outforskad kontext. Där kan ens vanliga sociala gränser och ordningar bli mindre 

tydliga eller suddas ut, som Gunnell och Ronström anmärker. Jenny var själv förvånad över att 

hon inte blev obekväm av att besökaren frågade om hennes underställ, vilket tyder på att hon 

först i efterhand inser det ovanliga med situationen. Det kan tolkas som att hennes vanliga 

integritetsgränser förflyttades när hon befann sig i detta utrymme mellan verklighet och fiktion 

med besökaren. Jenny betonade dock att hon antagligen inte hade varit bekväm med frågan om 

den hade ställts av någon annan än den här specifika besökaren. Det berodde på att besökaren var 

en ung kvinna, likt Jenny själv, som hon kom överens med. Tack vare det, kunde de relatera till 

varandra på ett annat sätt. Det gjorde att Jenny upplevde frågan som ett uttryck för en nyfikenhet 

för dräkthistoria, snarare än sexuell objektifiering.   

 

Klädd eller utklädd? 

I samtalet med Lotta och Susanne, råkade jag vid ett tillfälle använda uttrycket ’utklädd’. Då 

rättade Lotta mig på direkten, genom att med ett skarpt tonläge säga: ”Klädd, inte utklädd.” Det 

framgick att hon såg en stor särskillnad mellan dessa ord. Skillnaden mellan att ’iklä sig’ och att 
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’klä ut sig’, eller ’förklä’ sig, ligger i syftet. Som Meurling påpekar, associeras utklädnad ofta 

med maskerad. Det blir en lek, där man låtsas vara någon annan (Meurling 2019:8). Det var 

antagligen detta som Lotta reagerade på. Ordet ’utklädd’ antyder att man är oseriös. Att iklä sig 

historisk klädsel för att iscensätta forna tidsepoker, kan i motsats ses som något mer allvarligt. Då 

kan istället klädseln fungera som ”inträdesbiljett och indikator på att deltagaren är seriös” 

(Meurling 2019:8). 

 

Vissa av informanterna verkade ha en liknande uppfattning som Lotta gällande dessa begrepp. 

När jag exempelvis frågade Peter om dräkterna kan påverka hans självförtroende, svarade han: 

Ja det kan man väl säga, ja om man känner sig stilig så beter man sig ju på ett annat sätt än om man... sen 

beror det ju på hur länge man är i en miljö också. I början känner man sig ju väldigt... ja, utklädd snarare än 

uppklädd. Och så småningom så blir det ju som en andra hud så, man reflekterar inte över att man är klädd 

överhuvudtaget. Man är sig själv och har på sig sina fina kläder, inte såna där jättekonstiga kläderna som 

man fick igår eller så. (...) Det är en vanesak.  

Här betonar Peter en distinktion mellan att känna sig ’uppklädd’ och ’utklädd’. I hans fall, 

handlar det om att känna sig bekväm i kläderna och att kunna ta sig själv på allvar. Han brukar 

därför känna sig tveksam till nya plagg när han har dem i början, men slappnar sedan av efter ett 

tag. Därmed går dräkterna från att kännas som utklädnadskläder när han vänjer sig vid dem. Då 

blir de istället finkläder.  

 

Denna tveksamhet har varit ett problem för Dräktservice på Skansen, berättade Lotta. Det händer 

nämligen att det kommer nyanställda som känner sig skeptiska till konceptet att vara klädd i 

historisk dräkt. I vissa fall kan det även dyka upp personer som gillar idén, men som sedan blir 

besvikna när de blir tilldelade en dräkt som inte ser ut som de hoppades. Lotta förklarade att flera 

har föreställt sig att de ska ha på sig exempelvis snickarbyxor, för att visa upp en romantiserad 

bild av landsbygden. Istället blir de tilldelade dubbla kjolar, blusar och hucklen, vilket kan 

upplevas som en besvikelse för vissa. Lotta tvekade en kort stund, och sade sedan: 

Men så det... det är en utmaning. Och man har ganska kort tid på sig för att bygga ett förtroende. (…) Det är 

inte så lätt att prova på folk som man skulle kunna tro. Det är det faktiskt inte. (…) För att en del... tar det 

lite mer tid att hitta nånting som man känner är bra, vi vill ju att alla ska vara nöjda, men samtidigt så tänker 
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vi ju inte kompromissa när det kommer till... det drar ju ner hela upplevelsen liksom. Men det är svårt. Och 

att man inte är... man har en bild på hur det är att vara kulturhistoriskt klädd, och ibland så stämmer inte det 

med hur det är. 

Det är en ständig balansgång för Dräktservice att hitta plagg som individerna känner sig nöjda 

med, men som fortfarande är historiskt korrekta och passar i miljön. Lotta är noga med att betona 

att det viktigaste med kläderna är att de inte ska störa den historiska iscensättningen för gästerna. 

Detta gör att personalen behöver följa några estetiska regler när de är iklädda historisk dräkt. Man 

får till exempel inte ha för mycket synligt smink eller smycken, och de som har tatueringar eller 

ovanliga hårfärger som exempelvis grönt eller rosa, tilldelas kläder som döljer det. Även detta 

kan orsaka problem ibland, berättade Lotta, eftersom vissa upplever att det förminskar deras 

individualism. Som Maja Jacobson (1994) påpekar i sin avhandling Kläder som språk och 

handling, är kläder och det personliga utseendet ofta starkt förknippat med individens 

identitetsskapande och kommunikation med omvärlden. Jacobson menar att unga vuxna ofta 

använder klädseln som en form av självgestaltning, som visar omvärlden vilken grupp man tillhör 

eller vill tillhöra. Personlig stil kan därför även vara ett sätt att uttrycka åsikter och 

ställningstaganden, samt att gestalta en livsstil (Jacobson 1994:30). Vissa får därmed en stark 

reaktion i Skansens Klädkammare eftersom de upplever att de behöver begränsa sitt 

identitetsskapande. Lotta berättade att Klädkammaren aktivt arbetar med att gå ut med 

information om sin dräktpolicy för att göra det till mindre av en chock för personalen, så att de 

vet vad de har att vänta sig när de får sina kläder. Man har även introduktionsdagar för kvinnorna 

som arbetar på Dräktservice, för att ge dem information och verktyg att kunna arbeta med frågan. 

Men trots att man gör alla de här sakerna, så är det först här, i det här mötet, när man ser sig själv... som 

det, som det avgörs liksom. Och där säger tjejerna också att det finns liksom, man kan se de som bara lyser 

upp, och tycker att 'Det här är toppen!'. Och de som bara... (Gör grimas) tycker att de ser ut som sin egen 

gammelfarmor, tycker det är fruktansvärt liksom.  

Lotta framhöll att Klädkammaren alltid gör sitt bästa för att alla ska vara nöjda med sina dräkter, 

men i vissa fall är det svårt att uppnå det. Hon tillade: ”…Att få till den, utan att folk liksom blir 

arga eller känner sig kränkta, det är... det är en konst”. 
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Även vissa av mina informanter berättade att de kunde tröttna på de historiska dräkterna. Jenny 

sade att hon ibland kan känna att kläderna skaver både fysiskt och känslomässigt. Jag frågade om 

hon känner sig utklädd i dräkterna, och då svarade hon: ”Ja. Absolut. Jättemycket så skulle jag 

säga”. Jenny påpekade dock att fördelen med att känna sig utklädd, är att det hjälper henne att gå 

in i servicerollen. Hon känner sig därför lättad när hon får byta om till sina egna kläder i slutet av 

arbetsdagen, eftersom hon då kan återgå till sitt vanliga jag. När vi pratade om detta, blev Jenny 

påmind om några texter som hon har läst om hur påklädnad kan liknas vid en ritual, och att hon 

inte håller med om det. 

(…) Vi läste ju texter om att så här 'Det är så högtidligt när man klär på sig' och så där, men jag tycker typ 

inte att det är så. Utan mer att man blir så här... känner att 'Det här är inte mina kläder' (skrattar).  

För att återgå till Jacobsons tankar kring ämnet, kan man här konstatera att det finns flera olika 

sätt för kläder att fungera som redskap i konstruktionen av den egna självbilden. De behöver inte 

endast vara ett sätt att uppvisa vem man är, utan kan även betona vem man inte är (Jacobson 

1994:194). När Jenny byter om till de historiska kläderna, känner hon sig utklädd, vilket gör 

henne medveten om att hon inte är sig själv. Hon känner därför att det blir lättare att träda in i en 

ny roll, eftersom kläderna inte är ett uttryck för hennes egen person och särart. De historiska 

kläderna symboliserar istället servicearbetet, vilket frambringar en ny sida av henne. Detta var 

något som i stort sett alla mina informanter enades om, vilket kommer att diskuteras mer utförligt 

i uppsatsens kapitel gällande performans. 

 

Likaledes kan bärandet av dräkterna fungera som ett platstagande. Ett exempel på detta är 

Linnéa, som betonade upprepade gånger att hon känner sig stolt över att bära de kulturhistoriska 

kläderna. Detta beror på att det gör att hon kan uppvisa en mångfaldig bild av svenskhet, 

eftersom hon är icke-vit. Därmed visar hon att vem som helst kan vara svensk, oavsett utseende 

och hudfärg. 

Vissa kanske tänker: ’Jamen svensk, vad betyder det?’. Men man är lite så här: ’Jag är svensk och jag ser ut 

så här, och jag bär mina kläder med stolthet och jag visar vem jag är på jobbet’. Jag vet inte riktigt hur jag 

ska förklara.... men för mig blir det stolthet, jag bär dem med stolthet. De visar att jag jobbar och tar hand 

om… tar mitt jobb seriöst helt enkelt. 
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Linnéas ord tyder på en vilja att omkonstruera bilden av historisk svensk klädsel, och vem som 

kan bära den. Detta är av betydelse eftersom kläder ofta ses som en spegel av samhället. 

Klädesplagg kan därför visa hur en nationell idé tar kroppslig form, som Jennifer Craik påpekar i 

sin text ”Formandet av australiska kroppar och en nationell kultur” (Craik 2005:73). Craik menar 

att kläder och mode kan förkroppsliga nationell identitet. Därmed hamnar förhållandet mellan 

kropp och kläder, men även kropp och plats, i centrum (Craik 2005:74). I detta fall, kan man se 

hur de kulturhistoriska dräkterna på Skansen blir en spegel av så kallad ’synlig svenskhet’, i 

synnerhet för turister som besöker Sverige för första gången. Som Linnéa påpekar, är det viktigt 

att uppvisa olika kroppar i dräkterna. Det blir ett sätt att motverka den vithetsdiskurs som ofta 

präglar nationalistiskt kodade platser såsom Skansen. Att iklä sig klädesplagg som har varit 

historiskt reserverade för vita kroppar, kan därför bli ett sätt för rasifierade personer att bebo och 

ta sin plats i en historiskt vitkodad miljö. Linnéa berättade att hon ytterst sällan har upplevt 

rasism i arbetet på Skansen. Det har dock hänt att besökare ställer frågor som hon inte vet hur hon 

ska bemöta. ”Något jag kan störa mig på ganska mycket, det är: ’Men var kommer du ifrån? Var 

kommer du verkligen ifrån? Och då blir man så här… (suck) ’Det är inte din sak att veta det!’”. 

Linnéa berättade även om ett minne som fick henne att skratta.   

Det var ju någon gång som så här, någon frågade: 'Jamen, var kommer du ifrån?' och jag var så här... 

(suckar). Men de bara: 'Nej jag tänkte bara dina kläder' och man bara 'Jaha! Trevligt att du säger det! 

(skrattar). 

Denna anekdot visar hur lättad Linnéa blev när det visade sig att gästen ifråga endast ville veta 

mer om den kulturhistoriska dräkten hon bar. Det är en förståelig reaktion från Linnéas sida, 

eftersom besökarnas frågor om ’varifrån hon egentligen kommer’ blir ett ifrågasättande av 

hennes nationalitet och hemmahörande på platsen. När Linnéa får dessa frågor, brukar hon därför 

svara att hon är från Sverige och sedan styra samtalet till mer neutrala ämnen.   

 

Skillnader i bemötande 

Ännu en del av Skansenarbetet som dräkterna påverkar, är det bemötande som personalen får av 

besökarna. Peter understryker det faktum att folk behandlar honom olika beroende på vad han har 

på sig i arbetet. Detta yttras exempelvis i olika slags kommentarer som han får dagligen.  
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Man får ju vissa kommentarer alltid, som… Man kommenterar ju inte på sina medmänniskors utseende och 

beteende i vardag, det anses ju ganska opassande eller så, ’Vilken ful tröja du har på dig’ liksom, eller så 

där. Men när man jobbar på Skansen och är i sin yrkesroll då, så får man ju kommentarer hela tiden. 

Det framgår att kommentarerna brukar bestå av gästernas associationer med de kulturhistoriska 

dräkterna, vilket brukar vara hänvisningar till filmer och böcker. Exempelvis bondkläder från 

1800–1900-talen väcker ofta referenser till Astrid Lindgren-verk. Då brukar de manliga anställda 

ha keps, bomullsskjorta och enkla byxor, medan kvinnorna har huckle, lång kjol och förkläde. 

Den vanligaste kommentaren som personalen får när de har dessa kläder, är att de ser ut som 

karaktärer i Emil i Lönneberga. Peter berättade att om han går bredvid en kvinnlig kollega, får 

man ofta höra: ”Här kommer Alfred och Lina”. Ännu en kommentar som Peter ofta får höra när 

han arbetar i dessa kläder, är att han ’latar sig’.  

…Väldigt ofta, så om man i Skånegården står och hänger någonstans, bara står och lutar sig mot en vägg 

eller hänger på ett ogräsjärn eller nånting sånt där, och bara står där, då kan man ofta få höra: 'Ja, här står du 

och latar dig'... för det, ja det finns som någon slags, ja någon slags slitideal inbyggt så att eh... (skrattar) Ja, 

om lata drängar är någon slags levande föreställning fortfarande, verkar det som, som liksom smiter och 

gömmer sig undan och så... verkar det som. 

Peters klädsel påminde vissa besökare om en dräng, vilket gjorde att de omedvetet applicerade 

förlegade arbetsideal på honom. Detta antyder att det fortfarande existerar en klassmedvetenhet i 

folks tankar, som är kopplad till stereotyper och fördomar gällande vissa samhällsklasser. Det 

visar också att klädesplagg inte endast påverkar dess bärare, utan även människorna runt 

omkring. På så vis uppstår en kommunikation mellan objekt och människa, som i detta fall 

bygger på symbolism och associationer. Bondkläderna blev en markör som symboliserade en viss 

historisk klasstillhörighet. Det framkallade tankar om en viss position och hegemoni i samhället, 

som påverkade gästernas uppfattning av Peter. Därmed uppstod åsikter angående hur han ’borde’ 

bete sig och tillbringa sin arbetstid. Detta berodde dock inte endast på kläderna, utan även den 

kontext som de presenterades i. Schechner menar att performans innebär en markering och 

inramning. Samtidigt kan det som framförs uppfattas olika, från tillfälle till tillfälle. Människors 

bild av framställningen påverkas av den tid och plats den framförs, samt deras egna tidigare 

erfarenheter (Schechner 2006:240). Det var både den historiska miljön vid Skånegården, samt det 

faktum att Peter stod i trädgårdslandet med ogräsjärnet, som gjorde att besökarna drog slutsatsen 

att han var en dräng som tog en paus i arbetet.  
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Peter: Nej, jag står ju faktiskt inte latar mig där, utan jag står ju verkligen och gör mitt jobb eller så... oavsett 

hur jag väljer att göra det, oavsett om jag aktivt väljer att använda nämnda ogräsjärn för att stå och luta mig 

mot, men... medan då när jag gled runt i stadskvarteren i cylinderhatt och spatserkäpp och så där, då är det 

ju inte alls det, utan då... ja, då tror de att man är på något viktigt ärende eller... ah. 

Jeanna: Okej, så då latar du dig inte när du står stilla, utan då...? 

Peter: Nej, om jag står där och hänger på käppen lite så där, då latar jag mig inte, men om jag står där och 

hänger på ett redskap istället, eller på en husvägg, då latar jag mig.  

Som Peter beskriver i citatet, får han ett helt annat bemötande när han är klädd som en 

överklassherre från 1800-talet. Då består hans arbetsdräkt av cylinderhatt, spatserkäpp och en 

lång svart rock som fladdrar i vinden bakom honom när han går. Peter berättade att dessa kläder 

brukar få honom att känna sig ståtlig. Han har även märkt att kläderna får folk att bemöta honom 

som en mäktig person. "...'Här kommer en fin herre' på något sätt, och då börjar folk behandla 

mig på ett helt annat sätt också." Vid dessa tillfällen, brukar folk vända sig om för att se efter 

honom när han går på gatan. De brukar även kalla honom för Joakim von Anka och Krösus Sork 

från Bamse. Jag frågade hur det känns, i jämförelse med att bli jämförd med Emil i Lönneberga. 

Peter svarade skrattande att det känns mycket skönare. Han påpekade dock att det kan bero på att 

han inte har arbetat lika mycket i de miljöerna, så han har inte hört de kommentarerna lika ofta 

och därmed inte hunnit tröttna på dem. Han tillade: ”Det kändes ju som att man fick liksom en 

slags inneboende respekt, en rik och viktig, inflytelserik person så, som kommer spatserande med 

sin käpp”. 

 

Peter är inte den ende som har upplevt detta. När jag frågade Billie om hon har märkt någon 

skillnad i hur besökarna bemöter henne beroende på om hon har bondkläder eller överklassdräkt, 

svarade hon: 

Nej alltså jag vet inte, jag har inte tänkt på det. Men om jag ska klura på det, när jag... jamen lite, jag skulle 

säga när jag har de här kyrkkläderna på mig, då blir det mer så att folk ibland kan typ buga, eller vara så här 

'Åh, frun', liksom, att det blir lite mer det här vördnadsfulla när man går över torget. Medans de här 

arbetskläderna kanske är lite mer lätt... eller, bondkläderna kanske är lite mer lättillgängliga, då känner inte 

folk... då får jag ingen vördningsfulla nig eller så, eller bocka (skrattar). Då blir det så här 'Åh jamen vad 

kul!', och det kanske också relaterar till aktiviteterna, att de är vana att se personerna som har de här 

kläderna göra på Skansen, att det liksom är lite mer interaktivt så. Medan när man har de här finare 
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kläderna, då blir det lite mer fråga om 'Se, men inte röra!' liksom. Så det är också lite, vad är hönan och vad 

är ägget, i den situationen. Men ja... jag skulle säga, inte mer än så. Folk blir ändå exalterade av båda. 

Här kan man se att vissa besökare blir så pass engagerade i den historiska iscensättningen att de 

skämtsamt niger eller bockar åt Billie. Det blir ett tecken på att de deltar i illusionen av en 

tidsförflyttning till den tid som hennes kläder gestaltar. Gunnell och Ronström skriver att 

framträdanden har en ”fiktiv, illusionär kvalité som upprättar en lekfull och symbolisk ’som om’ 

relation till världen” (Gunnell & Ronström 2013:44). De påpekar även att detta inte hindrar 

framträdandet från att ha inslag av verkliga politiska, sociala eller kulturella frågor (Gunnell & 

Ronström 2013:44). Man kan se Billies berättelse som ett exempel på detta. Hennes kyrkliga 

borgardräkt möts av ett vördnadsfullt mottagande, medan hennes bondkläder väcker ett mer 

avslappnat uppträdande. Det finns därmed en åtskiljning mellan hur vissa besökare bemöter dessa 

samhällsklasser. Besökarna gör antagligen inte detta medvetet, men Peter och Billies upplevelser 

tyder ändå på att dessa tankar existerar i folks medvetande. De kulturhistoriska dräkterna blir 

därmed ett synliggörande av denna typ av klasstänk. Gunnell och Ronström menar att 

performansperspektivet är värdefullt eftersom det hjälper oss att förstå människan som 

kulturvarelse, eftersom det synliggör våra underliggande tankar och idéer. Performansen är 

expressiv och uttrycker något om personers liv, samt är instrumentell eftersom den gör något med 

den (Gunnell & Ronström 2013:44). På så vis, kan man se Skansen som en liten inblick in i hur 

klassamhället har funnits och påverkat Sverige genom tiderna. 

 

Man bör dock framhålla att Peters och Billies upplevelser kan vara ett undantag i sammanhanget. 

De flesta av mina informanter berättade att de inte har märkt någon skillnad i hur folk bemöter 

dem beroende på vilken klasstillhörighet som deras kläder ska representera. En av dessa var 

Sofie. Hon har alltid samma torparkläder i arbetet, men ska föreställa olika samhällsklasser 

beroende på var hon befinner sig den dagen. Den första är en välbärgad bondfru, och den andra är 

en fattig kvinna i Statarlängan. När jag frågade Sofie om hon har märkt någon skillnad i hur folk 

behandlar henne i de olika miljöerna, svarade hon: 

Nej, det tror jag inte. Nu har jag ju bara varit iallafall i samma kläder, även fast klasstillhörigheten skiljer 

sig lite åt. Men jag tror inte att klass utspelar sig på samma sätt på Skansen, som om man liksom vore i den 

tid som man är utklädd till eller vad man ska säga. Eller klasstillhörighet liksom idag (...). Men jag tror ändå 

att de ser en i mängden av de som är utklädda på Skansen, snarare än att man är bonde eller adel. 
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Sofie tror inte att klassaspekten är särskilt närvarande på Skansen, eftersom folk vet att det är en 

teatralisk iscensättning. Hon tänker därmed att besökarna registrerar de anställda som 

Skansenpersonal, snarare än en specifik klasstillhörighet.  

 

”Det ger något extra” 

Ämnet gällande de kulturhistoriska kläderna var även centralt i samtalet med gästerna. När jag 

frågade hur de ser på dräkterna, svarade de flesta besökare att kläderna gjorde platsen mer 

levande. Vissa sade att de uppskattade estetiken i dräkterna, eftersom det blir mer ”stilrent” och 

”autentiskt” när kläderna matchar miljöerna. De verkade därmed mena att det skulle uppstå en 

ovälkommen kontrast mot de historiska byggnaderna, om personalen var iförd moderna kläder. 

En kvinna önskade att det skulle finnas fler manliga pedagoger i miljöerna, för att göra det mer 

jämställt och realistiskt. Hon påpekade även att det skulle vara informativt att få se deras dräkter, 

för att det skulle visa hur män har klätt sig under historiens gång. I detta fall, läggs därmed fokus 

på klädernas förmåga att förmedla kunskap om historiska epoker. Andra besökare framhöll att 

dräkterna förenklar interaktionen med personalen, eftersom de tydliggör vem som arbetar på 

Skansen. En besökare sade: ”Det hade gått bra utan, men bra att veta vilka man ska fråga”. 

 

Vid frågan hur Skansen hade varit utan dräkterna, var svaren varierande. Majoriteten av 

besökarna sade att det inte hade varit samma stämning utan kläderna. En kvinna menade att det 

skulle kännas ”fel, inte samma effekt. Man förväntar sig att de ska vara klädda”. En annan 

besökare tyckte att det ”hade varit okej, men det ger något extra”. Därmed synliggjordes två olika 

ståndpunkter gällande frågan. Vissa gäster verkade inte lägga stor vikt vid kläderna. En besökare 

sade exempelvis att man inte skulle märka om dräkterna försvann, men att det är ett ”trevligt 

inslag” att de finns. Andra menade dock att dräkterna har stor betydelse för upplevelsen av 

Skansen. Dessa individer använde ofta ord som ”roligt”, ”mysigt” och ”autentiskt”. En man var 

till och med besviken över att inte all Skansenpersonal har kulturhistoriska kläder i arbetet, och 

hänvisade till några anställda som stod i båsen på julmarknaden. Han tyckte det var ”tråkigt” att 

dessa personer var iförda moderna kläder, och betonade att han ”tycker de borde vara strängare, 

för att passa konceptet”. Kort sagt, verkar gästerna ha olika åsikter gällande frågan. Detta verkar 

bero på vilka förväntningar de har när de kommer till Skansen. De gäster som har besökt 
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friluftsmuseet upprepade gånger under sin uppväxt, verkade lägga en stor vikt vid att personalen 

ska vara kulturhistoriskt klädd. Dessa besökare tycktes därför bli besvikna vid tanken på att 

besöka Skansen utan att få se dräkterna. De gäster som däremot var där för första gången, hade 

inga förväntningar gällande hur personalen skulle vara klädd. De menade att en potentiell 

avsaknad av dräkterna inte skulle påverka deras upplevelse särskilt mycket. Två sällskap som jag 

talade med visste inte ens att Skansenpersonalen brukar vara historiskt klädd, eftersom de ännu 

inte hade hunnit se det. De blev därför förvånande när jag berättade om det. Dessa besökare var 

dock utländska turister, som berättade att de inte riktigt visste vad Skansen hade att erbjuda.   

 

Kapitel 4. Performans 

I detta kapitel kommer jag att fördjupa mig i frågan gällande performans och rollpåtagande. Jag 

kommer därför att undersöka vilka olika slags roller som uppstår i arbetet på Skansen, och hur 

dessa interagerar. För att bygga vidare på detta, kommer jag att analysera hur personalen väljer 

att gå in och ur dessa roller under arbetsdagens gång. Även ämnen som genusuttryck kommer att 

diskuteras, samt frågan gällande objektifiering av servicepersonal. 

 

Narrativ teater 

I intervjun med Susanne och Lotta, framgick det att det finns olika typer av rollpåtagande på 

Skansen. Majoriteten av personalen som arbetar i historisk dräkt, agerar som sig själva. De har 

därmed en pedagogisk roll, där deras främsta arbetsuppgift är att förmedla kunskap. De låtsas inte 

komma från en annan tidsperiod, vilket gör att de även kan anamma en vanlig serviceroll. Tack 

vare detta, kan de berätta om Skansen som en vanlig anställd, som råkar vara klädd i 

kulturhistoriska kläder. En del av personalen har dock mer aktörliknande roller. De har då blivit 

tilldelade en specifik roll, där de spelar en historisk person eller en uppdiktad karaktär. Även i 

detta fall, är deras uppgift att fungera som kunskapsförmedlare, men med en annan form av 

undervisningsmetod. De har då fått bakgrundsfakta gällande sin karaktär och den allmänna 

miljön som de ska röra sig i. Dessa museipedagoger tar därmed ett extra steg för att bli en del av 

Skansens levandegörande av historiska epoker. Susanne berättar att dessa anställda får gå in och 

ur sin aktörsroll, beroende på vad som passar i situationen. 
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…Så har vi aktörer nu på Skansen, som kan gå runt och som du säkert har träffat på, de kan ju vara i roll. 

Då går man ut och in hela tiden, för man kan inte vara i roll hela tiden, det är svårt. När folk frågar om 

flygplanen kanske, då kan man säga 'Ah juste, jamen, men nu är jag faktiskt från 2021'. Men att man kan... 

det är ett annat sorts rollspel. Sen som sen... det finns också ett mellan, man är ute och är lite i roll, men så 

de som är mer i roll, de är aktörer. De är mer… gjorda för att spela teater, så att säga. Så det är, kan man 

säga, olika varianter. 

Susanne beskriver här problematiken som kan uppstå när man ska låtsas komma från en tidigare 

tidsperiod. Meningen med performansen är att iscensätta en ny verklighet, men det innebär även 

att gränsen mellan realitet och fiktion blir mindre tydlig (Gunnell & Ronström 2013:41). Det är 

då upp till aktören att bestämma hur denne ska hantera situationen. En del av Skansenpersonalen 

skulle exempelvis kunna gå in i sin karaktärsroll till den grad att de låtsas att de inte vet vad 

flygplan är, för att hänvisa till Susannes exempel. Andra skulle dock gå ur rollen och samtala 

med gästen som en samtida nutidsmänniska, för att sedan återgå till sin karaktärsroll efteråt. Man 

kan argumentera för att båda dessa tillvägagångssätt har både för- och nackdelar, vilket kommer 

att diskuteras mer utförligt senare i kapitlet. Susanne verkade även tycka att det finns ett 

mellanting, där man är ”ute och är lite i roll”. Med detta menas, att man kan röra sig på gränsen 

mellan karaktärsroll och privatperson. Så fort personalen lämnar Klädkammaren och går ut på 

den fysiska och sociala scenen på Skansen, uppstår en viss typ av rollpåtagande. Man kan säga att 

de då befinner sig i ett ingenmansland, eftersom det blir en limbo mellan olika former av roller. 

 

Något värt att markera är dock det faktum att Skansens aktörer alltid är museipedagoger, oavsett 

om de har blivit tilldelade en karaktärsroll eller ej. Susanne berättade att man måste ha studerat 

något kulturhistoriskt ämne vid universitetet för att bli anställd. Majoriteten av pedagogerna är 

därför historiker eller etnologer. Hon framhöll även att Skansen ständigt omförhandlar hur de ska 

använda sig av performans i arbetet.  

Det här med att vara pedagog och vara aktör, vi är ju faktiskt inte skådespelare, och skådespelarna är inte 

historiker, (...) Våra chefer säger också ofta så här: (...) 'Vi kan spela mer teater! Vi kan väl spela 

mer teater!' så där, och det är så här: Jamen vad är det för nånting då? 

Susanne betonade upprepade gånger att Skansenpersonalen inte är skådespelare. Därmed framgår 

det att det finns en tydlig distinktion mellan museipedagoger och skådespelare, eftersom arbetet 

är annorlunda. Detta fick oss att diskutera vad som är skillnaden mellan teaterskådespeleri och 
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iscensättning av historia. Susanne menade att differensen ligger i strukturen och utformningen av 

performansen. 

Teater är nånting som har ett slut, det finns på Dramaten, (…) och då vet man att det är 

en teater liksom. Här vet inte folk alltid om... 'den där pedagogen, är hon inne i en roll just nu? Eller 

den där pedagogen, är hon liksom nu, 2021?'. och en del tycker det är så här lite jobbigt, för de vill inte bli 

indragna. Och vi har gjort såna projekt också, som Kalle Flygarskola. Då har vi sagt, då måste de veta 

att, nu börjar pjäsen, och här tar den slut. Alltså 'pjäsen'. (..) Sen kan man ändå lira lite sådär fram och 

tillbaka, folk fattar vad man säger och du pratar som de gjorde förr i tiden, fast nu är det också 2021. Det här 

är ganska svåra övergångar. Det är inte bara att gå ut och spela. Det blir hur töntigt som helst. 

I citatet ovan, argumenterar Susanne att teater har en tydlig uppbyggnad, och att detta särskiljer 

pjäser från museers levande historia. Det påminner om Palmenfelts tankar kring narrativ 

kronologi. Han skriver att berättelsers uppbyggnad består av utvalda händelser som ordnas 

kronologiskt efter varandra, för att bilda en sammanhängande komposition (Palmenfelt 2017:45). 

Berättelsers händelseförlopp består därmed av en uttänkt början, mitten och slut. Berättelsens 

början kan inledas med både verbala eller icke-verbala formler eller signaler. Dessa signaler 

markerar att berättaren intar scenen och tar ansvaret för föreställningen. Det etablerar även vilken 

genre som berättelsen kommer att tillhöra, samt vad berättaren vill få sagt och förmedla med den. 

Därmed förstår publiken att berättelsen påbörjas (Palmenfelt 2017:43). I teatersammanhang, kan 

de icke-verbala signalerna bestå av att ljusen i salongen släcks och att ridån dras åt sidan. Pjäsen 

kan också inledas med verbala formler, som att teaterpersonalen tillkännager pjäsens början i 

högtalarna. Detta gör att skådespelarna har publikens uppmärksamhet när de kliver ut på scenen. 

Nästa del av kronologin är att det uppstår en komplikation i berättelsen, som berättaren 

framhåller och försöker påverka under pjäsens gång. Det bör även finnas en röd tråd genom 

denna del, som hjälper åskådarna att följa historiens budskap. Slutet kan markeras på olika sätt. 

Antingen betecknar berättaren att berättelsen har nått sitt slut genom verbala signaler, eller så 

markerar teatern pjäsens slut genom att dra för ridån och tända ljuset. Detta är vad Palmenfelt 

skulle kalla för en övergång från en berättarsituation till en social situation av annat slag. Därmed 

har berättaren klivit av scenen och lämnat över ordet till någon annan (Palmenfelt 2017:44). Som 

Susanne påpekar, saknas ofta dessa beståndsdelar i historiska iscensättningar. Skansens 

levandegörande består istället av en mer flytande struktur, där det varken finns en tydlig början 

eller slut. Detta gör att besökarna ibland kan vara osäkra på vilka delar av Skansen som är en 

iscensättning och inte. Det kan även vara otydligt vilka av personalen som är i roll och inte, 
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eftersom alla pedagoger är klädda i historisk dräkt. Det enda sättet för gästerna att veta om 

personalen är i roll eller ej, är därmed att interagera med dem. Problemet med detta är dock att 

vissa kan uppleva denna otydlighet som obehaglig. Både Susanne och Lotta erkände att de ogillar 

att bli indragna i interaktiva pjäser, och att de därför kan förstå att vissa gäster blir nervösa av 

performansen på Skansen. För att motverka detta, brukar Susanne därför ibland inleda mer 

teaterliknande projekt med att tillkännage ”Nu börjar pjäsen, och här tar den slut”. Dessa ord är 

en så kallad genremarkör, som har samma funktion som frasen ”Det var en gång…” i början av 

en saga. På så vis, tydliggör Susanne övergången till den nya berättarsituationen. Hon föredrar att 

markera detta, eftersom hon tycker att det känns ”töntigt” att gå in i roll utan att ha förvarnat 

åskådarna.  

 

Susanne brukar främst utföra visningar som sig själv, fast ibland klädd i historisk dräkt. Hon 

betonar att: ”Jag spelar inte teater, jag pratar om. Oftast. Jag pratar i tredje person liksom”. Det 

händer dock ibland att hon går in mer i en roll, som exempelvis när de har dramapedagogik för 

skolklasser. Då kan Susanne och hennes kollegor ”leka” att det är tidigt 1900-tal.  

…Då leker vi att vi var för 100 år sen. Så då går man också in i det här, med kepsar och får vi schaletter, 

och förkläden och pojkarna får skjortor om de vill. Och så är vi fröken i skolan. Och så pratar vi... det finns 

inget manus men vi säger inte 'du' till varann, utan 'fröken' och vi bockar och niger sådär. Så de vet vad 

som... det är de här osynliga lagarna och reglerna som finns. Och då är ju vi i roll i två timmar. Och sen går 

vi ut. Vi plingar i klockan, då går vi in, då vet man att 'nu händer det nånting', barnen fattar, det är liksom 

bara att hänga med. De kan ju det här liksom, att leka. Då är ju jag i roll.  

Här kan man se ett konkret exempel på hur performans kan se ut. När Susanne plingar i klockan 

vet både hon, kollegorna och barnen att föreställningen börjar. På så vis, markerar klockan en 

början på den två timmar långa föreställningen, vilket gör att alla parter går in i skådespeleriet. 

Susanne beskriver det som att det därmed uppenbaras ’osynliga lagar’ som de börjar följa. I det 

här sammanhanget, innebär de osynliga lagarna att föreställningens deltagare återgår till de 

artighetsetiketter som existerade i dåtidens Sverige. Performansen påverkar därmed deltagarnas 

tal och beteende. Susanne påpekar även att det är tacksamt att genomföra föreställningar som 

denna med barn, eftersom ”de kan ju det här liksom, att leka”. Gunnell och Ronström beskriver 

performans som en form av kommunikativt samspel mellan människor, som gör vissa situationer 

mer meningstäta än andra (Gunnell & Ronström 2013:41). Här kan man argumentera för att 
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performativa situationer kanske blir extra meningstäta för barn, eftersom de har stor uppskattning 

för lek. Dramapedagogik kan därför bli ett engagerande sätt att förmedla historiska fakta till barn, 

eftersom det ger dem en möjlighet att träda in i en fiktiv tidsresa. Det blir ett sätt för barnen att 

utforska förhållandet mellan tid och rum, vilket kan väcka ett intresse för ökad kunskapsjakt. 

 

Yrkesroller 

En regnig augustidag på Skansen träffade jag två museipedagoger, Britta och Lena, som satt runt 

en eldstad vid Oktorpsgården. De skulle föreställa bondkvinnor från mitten av 1800-talet, och var 

därför klädda i långa kjolar, förkläden och hucklen. De satt och färgade garn i en kittel, som 

senare skulle komma att användas i Klädkammaren för att framställa nya dräkter. Kvinnorna blev 

dock missnöjda med färgen på garnet, och försökte hitta olika sätt att åtgärda det. När elden 

började dö ut i regnet, reste de sig upp och viftade med sina kjolar för att få pyr på lågan. Jag 

frågade dem om deras tankar kring dräkterna och rollpåtagande. Det visade sig att de hade olika 

angreppssätt gällande roller. ”Jag är Extrem-inte-i-roll. Där är ju vi olika” sade Britta till Lena. 

Britta förklarade att hon föredrar att agera som modern guide, som använder kläderna som ett 

medel i sin pedagogik. Lena sade dock att hon tycker om att ibland gå in i en roll och låtsas att 

hon lever i den tidsperiod som hon ska spela upp under den dagen. ”Ibland frågar barn; ’Är du 

från 1800-talet?’ Och då säger jag ibland ja, och ibland nej”. Hon förklarade att hennes svar på 

frågan brukar variera på hennes humör och energinivå under dagen.  

 

 Foto taget av uppsatsförfattaren 27/8 2021 
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Både Britta och Lena var överens om att det ändå sker något slags rollpåtagande när man tar på 

sig kläderna. När jag exempelvis frågade om jag kunde få ta bild på dem för uppsatsen, svarade 

båda obekymrat ja eftersom de inte kände att det skulle vara dem som var med på bilderna. ”Jag 

är ju inte jag i dräkterna”, sade Britta. Hon förklarade att dräkten gjorde henne bekväm med 

fotografering på ett sätt som hon inte skulle vara i sitt privatliv. Detta verkade bero på att hon 

upplever en tydlig uppdelning mellan sin yrkesroll och privatperson. Min tolkning är att när 

Britta befinner sig på den fysiska och sociala scenen på Skansen, uppstår en förflyttning av 

hennes bekvämlighetsgränser (Gunnell & Ronström 2013:42). Därmed kan hon ibland känna sig 

bekväm med interaktioner och situationer som hon vanligtvis inte skulle tycka om, som att 

exempelvis bli fotograferad av främlingar. När vi diskuterade detta upprepade Britta återigen 

orden: ”Jag är inte jag”. Detta påminner om något som Peter sade när jag frågade om kläderna 

påverkar hans arbete.  

Åh i allra högsta grad, hela tiden så, det… Alltså från att man kommer på morgonen och byter om så tar 

man ju på sig en yrkesroll, det är väl som vilken arbetsuniform som helst egentligen, oavsett om det är 

jamen, kläder av hygienskäl inom livsmedelsbranschen till exempel, eller om det är en, jamen polis eller 

säkerhetsvaktsuniform eller nånting sånt, så genomgår man en omvandling, man blir nånting annat. Folk 

reagerar på ett annat sätt på en.  

Peter påpekade att han exempelvis inte vanligen skulle gå runt och hälsa på främlingar, men när 

han tar på sig sin arbetsuniform blir detta plötsligt en naturlig del av hans beteende. Schechner 

har påpekat att när man uppträder i historisk dräkt, förskjuter man tillfälligt upplevelsen av sin 

personlighet. Det förändrar hur och den man är, genom att skapa en slags vila i det normativa 

nolläget. Därmed ändras ens vardagliga iscensättning av normalitet (Gustafsson 2002:31, 

Schechner 1995:40). Detta kan göra att akten av att klä på och av sig arbetskläderna, markerar ett 

tillfälligt skifte i informanternas personlighet och integritetsgränser. Detta var något som i stort 

sett alla mina intervjupersoner framhöll på olika sätt. Exempelvis Jenny sade följande: 

Ahh... eller klart att jag är mig själv, men det blir ju ändå som att man har nån slags roll som då blir så här... 

yrkesroll när man jobbar, och att det ändå blir ännu tydligare för att man inte har sina egna kläder. Utan att 

man har verkligen Skansen-kläderna och 'Nu är jag Skansen. Skansen är till för gästen'. 

Situationen som beskrivs ovan kan ses som ett exempel på det spänningsfält som uppstår mellan 

en aktörs privatperson och dennes roll som performatör. Lena och Britta beskrev påtagandet av 

dräkterna som ”Behagligt, det är som att gå in i en roll”, vilket Peter och Jenny verkade hålla med 
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om. I detta fall menar informanterna att de går in i en yrkesroll, snarare än en karaktärsroll. 

Skillnaden mellan dessa är tydlig: yrkesrollen innebär allt som medföljer att vara anställd på 

Skansen, som pedagogik och servicemedvetenhet. Att däremot välja att gå in i en karaktärsroll, 

som Lena ibland gör, aktualiserar nya dimensioner av framträdandet. Det innebär en uppladdning 

där museipedagogen och besökaren tillsammans prövar gränserna mellan den riktiga och fiktiva 

världen, genom att låtsas att den ena samtalsparten lever på 1800-talet. Således bildas ett 

utrymme mellan verklighet och fiktion, inom vilken museipedagogen och besökaren kan utbyta 

estetiska och moraliska erfarenheter (Gunnell & Ronström 2013:40). Under framträdandets gång, 

vilket i detta fall är interaktionen mellan pedagog och besökare, kan det uppstå nya erfarenheter 

och omgestaltningar som kan ändra på båda parters syn på olika ämnen. Som Gunnell och 

Ronström påpekar, kan vissa aktörer även använda framträdandet för att erövra en särskild social 

status som tillåter dem att utöka framträdandet utanför dess ursprungliga meningssammanhang 

(Gunnell & Ronström 2013:41). På så vis kan de exempelvis utmana samhällsnormer och få 

åskådarna att reflektera över sina värderingar kring nya ämnen.  

 

Genusuttryck i en historisk kontext 

Några anställda på Skansen har valt att arbeta i könsöverskridande dräkter på arbetet. En av dessa 

är museipedagogen Helena, som jag intervjuade över videolänk. Helena är en CIS-kvinna, som 

ibland arbetar i historiska herrkläder. Hon förklarade att detta val inte beror på hennes 

genustillhörighet, utan att det har varit ett medvetet beslut som har passat henne bäst i en specifik 

miljö och en speciell roll. ”Det har ingenting att göra med min könsidentitet sådär, utan snarare; 

Vad gestaltar du just nu?’”. Vid frågan varför hon har valt det, svarade hon: 

Jag tyckte att min kompetens, det jag har pluggat, det jag främst intresserar mig av, är sånt som stämmer 

bättre överens med den rollen (…). Det kändes mer naturligt att ha den utgångspunkten och ha liksom ’Ah, 

men då kan ju jag ha de här gubbkläderna’ (…). Det känns som att man får en mer naturlig bredd i sitt 

gestaltande. Så då får man ju göra så om man gestaltar en roll sådär, och det gör man ju i det fallet och då 

går det bra. 

Det var med andra ord den här specifika rollen som var lockande för Helena, snarare än 

könstillhörigheten. Detta beror på att den hjälper henne diskutera ämnen som exempelvis 

järnhandelsindustri på ett mer naturligt sätt, vilket stämmer bättre in på hennes kompetens. Det är 

en roll som hon har framarbetat själv, baserat på den historiska fakta som hon har fått av Skansen. 
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När vi diskuterade denna karaktär talade Helena om honom i tredje person, för att separera rollen 

från sig själv. Helena beskrev sig som lite av en ”teaterapa”, och berättade att hon har utvecklat 

rollen utefter att hon har lärt känna den. Karaktären har därför fått en personlighet och små 

egenheter som Helena anammar när hon spelar honom. Även kollegorna brukar delta i detta, 

genom att exempelvis referera till Helena med manliga pronomen när hon är iklädd karaktärens 

herrkläder. Gästernas mottagande av karaktären har varit mestadels positiva, trots att det väcker 

frågor hos vissa.  

Nu har ju jag gestaltat både kvinnor och män också, och där har det ju varit en viss skillnad i bemötande, 

och då tycker jag att kvinnor har oftast en lättare att acceptera, 'Okej, den här personen representerar en 

man', och män kan ha lite svårare, att 'Jaha. Jaha, är du Lassemaja eller liksom varför?'. Ah. Och det är ju 

liksom ingenting man... det är väl kanske någonting man förväntade sig också (skrattar) att... män skulle 

tycka att det var svårare av någon anledning, kan inte säga varför.  

Det verkar således som att fler manliga besökare än kvinnliga har haft svårt att acceptera Helenas 

könsöverskridning. Det händer ofta att män frågar henne om hon är ”en man, kvinna eller någon 

annan”, när hon befinner sig i rollen. Det kan även kopplas till transpersoners utsatta plats i 

dagens samhälle. Vissa människor blir förvirrade eller frustrerade när de inte kan placera alla i ett 

genusfack, eftersom det strider mot deras cisheteronormativitet. Det kan resultera i ett 

ifrågasättande, där normbrytande personer blir konstant betvivlade. Jag frågade Helena hur hon 

bemöter denna typ av frågor. Hon svarade att hon då går ur rollen och förklarar: ”’När jag är i de 

här kläderna är jag en man', och de flesta fattar ju det”. Det verkar därmed som att besökarna kan 

acceptera situationen efter att ha fått fråga om den. Helena tillade även: ”De flesta gäster är ju fett 

chill." 

 

Frågan gällande könsöverskridande klädsel och rollbyten kom även upp i intervjun med Lotta och 

Susanne. Lotta berättade att Klädkammaren klär efter könsidentitet. Detta är viktigt för dem 

eftersom de vill att all personal, oavsett genus, ska känna sig bekväm på jobbet. Hon erkände 

dock att det kan uppstå komplikationer, eftersom det är ett känsligt ämne. Lotta beskrev 

Klädkammarens uppgift som att klä Skansens personal i kulturhistoriska kläder som ska förgylla 

upplevelsen för besökarna. Det gör att Klädkammaren är mån om att bibehålla en historiskt 

korrekt bild. Detta har inte varit ett problem hittills, försäkrade Lotta, eftersom de personer som 
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har velat klä sig könsöverskridande inte har haft ett utseende som har förtagit konceptet. Hon var 

dock medveten om att det skulle kunna uppstå konflikter kring detta i framtiden. 

Det är så man får tänka. Och ibland blir det så här, 'Men det här kommer förta någonting'. Och det där är ju 

en väldigt känslig fråga. Det är lättare med dam som vill klä sig som herre, det är liksom mindre 

uppseendeväckande. Än tvärtom. Och skulle det vara så att, ja nu har vi inte haft en sån situation, men... 

skulle det vara tvärtom, så skulle man kunna tänka sig att 'Vad är helhetsformering? Kommer folk bara att 

se det här och fråga sig, varför är den här personen klädd som en kvinna?'. Då förtar ju det den 

personen vill förmedla.  

Lotta menade att kläderna ska fungera som ett hjälpverktyg i arbetet för personalen. Dräkten får 

därmed inte försvåra deras kunskapsförmedling, eftersom den då har blivit ett hinder. Hon är 

därför rädd att viss könsavvikande klädsel skulle få besökarna att endast fokusera på pedagogens 

könstillhörighet, snarare än det som hen har att säga. Samtidigt betonade Lotta att: 

Det beror ju på hur långt man har kommit i sin, om man liksom håller på att byta kön och så där, det beror 

ju på, men... vi måste ändå vara varsamma där. Visst, är det så att, vi har inte haft några transkvinnor här, 

men det kan ju vara så att man har bytt kön, då är det ju inga... då klär vi ju enligt den könsidentiteten, och 

det är inget mer med det! 

Här kan man konstatera att Skansen kan riskera att få vissa transpersoner att känna sig ovälkomna 

att arbeta där. Trots att Skansen aktivt arbetar efter att klä efter könsidentitet, verkar det finnas en 

risk för att vissa transkvinnor skulle behöva övertala Klädkammaren att få bära feminint kodade 

plagg. Samtidigt var Susanne noga med att betona: ”Vi har ju också respekt för de som då är 

transkvinnor, så vi får inte tramsa till det där...”. Det låter därmed som att Skansen har en 

inneboende respekt för transfrågan, men är osäker gällande hur de ska förhålla sig till den. Lotta 

tillade även följande: 

Vi navigerar ju det här hela tiden. (...) För att ingen ska liksom känna sig kränkt, men samtidigt så att det 

blir... (..) samtidigt så finns det ju... dräktpolicy. Och det är det jag vill komma till, när du arbetar på den här 

arbetsplatsen så har du en uniform på dig. Precis som när du jobbar på McDonalds, eller som flygvärdinna 

eller vad som helst. Det finns lite krav som du ska... uppfylla. Och sen kan vi alltid hjälpa till så långt det 

går, men det är ändå grunden. 
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Att gå in och ur rollpåtagandet  

Som tidigare nämnts, har Skansen valt att låta sin personal välja när de vill vara i roll och inte, 

vilket särskiljer dem från vissa andra friluftsmuseer. Alla mina informanter betonade att de var 

positivt inställda till att detta, eftersom det ger dem mer frihet i arbetet. En av dessa var Anna. 

Det som är så tacksamt med Skansens arbetssätt är att man kan ju välja lite om man vill gå in eller ut ur roll, 

och då kan man ju… ah, men om man märker att man har några gäster som är lite på, då kan ju, om man är 

lite lekfull den dagen, så kan man ju gå in i pedagogiken på det sättet. Men man kan också välja att liksom 

kliva ur det och säga ’Jag är klädd som den här personen, här är kaffelådan’ och sen berättar man vidare. Så 

man har ju en större frihet i sin gestaltning och sin pedagogik. Jag vet att det finns andra museum som 

arbetar helt i roll, och… jag ser hur det skulle skapa problem för att kunna diskutera större skiftningar, till 

exempel. Det blir mer tacksamt för pedagogen. 

Anna hänvisar till sina egna besök på museum som har levande historia, där personalen alltid är i 

roll. Det finns flera sådana friluftsmuseer i Sverige, där målet är att personalen ska gå helt upp i 

en annan tidsperiod, och därmed inte medge att de egentligen är från modern tid. Enligt Anna, är 

detta ett knepigt koncept eftersom det försvårar den pedagogiska aspekten. Hon påpekar att när 

man exempelvis ställer en fråga till en anställd, får man ofta till svar ”Åh det vet inte jag, jag är 

bara en enkel piga”. Därmed hamnar fokus på att spela upp en historisk epok, och de anställda 

kan bara berätta den fakta som deras karaktär realistiskt sett skulle kunnat ha haft tillgång till. Det 

gör att personalen behöver anpassa sin kunskapsförmedling efter karaktärens utbildningsnivå, 

sociala status och ekonomiska bakgrund. Med andra ord, kan det uppstå problem när museer 

försöker använda historisk iscensättning som ett pedagogiskt verktyg. Det kan dock vara en 

smaksak om man föredrar att personalen stannar i roll eller ej. Skillnaden beror på vad museet 

ifråga vill uppnå. Skansens koncept centrerar kring att en stor del av dess personal är pedagoger, 

vars främsta arbetsuppgift är att förmedla kunskap och därmed kan gå ur den historiska rollen för 

att göra det. Detta gör att vissa inte anser att Skansen gestaltar ’levande historia’ som det 

ursprungligen var tänkt. Andra museer, som exempelvis Gruvbygården på Sala Silvergruva, har 

istället valt att anställa skådespelare som kan skapa en verklighetstrogen och övertygande 

upplevelse. Man kan därför konstatera att det senare alternativet väljer att fokusera mer på den 

medryckande aspekten av upplevelseturism.  
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Anna berättade att Skansen har haft olika metoder gällande rollpåtagande under guidade 

visningar.  

Jeanna: Kan du hoppa in och ur rollen på en och samma guidning? 

Anna: Ja, jag gör det, gud ja. Ah absolut. Vi har haft en visning nu under pandemin, där man har sagt 'Hej, 

jag heter Anna. Jag visar… Vi kommer gå på en visning, den tar så här och så här lång tid, och under den 

här visningen så kommer jag också vara Boktryckarens fru, så här går den, och ni kommer märka, när jag är 

henne och vi gestaltar’ (…). Det är med i själva manuset och själva upplägget, att, om man säger att 'Nu 

kommer jag vara lite i roll'. Och det skiljer sig från tidigare, då har vi haft en helt rollbaserad visning, när 

man har en person som kommer in innan, och man har samlat gruppen, och då kommer in en person som 

'Nu kommer det komma en guide, och den personen kommer vara i roll som den här personen, 

och ni behöver inte oroa er för att ni ska behöva spela någon roll, utan det är bara för att den personen ska 

prata med er'.  

Förut brukade visningarna bestå av att museipedagogen spelade en karaktär under hela 

guidningen. Då fick en kollega först komma och presentera konceptet för gästerna, så att det 

visste vad de hade att förvänta sig av upplevelsen. Som följd av pandemin och 

personalnedskärningar, har Skansen nu istället låtit pedagogerna hoppa in och ur roll under 

visningens gång, beroende på vad som passar. Enligt Anna, brukar man anpassa rollpåtagandet 

efter dagsform och situation, samt vem man arbetar med och vad gästen svarar på. Om man till 

exempel samtalar med en barnfamilj, kan man låtsas att man bor i huset, eftersom det gör besöket 

mer spännande för barnen. När man dock diskuterar tunga frågor som exempelvis sociala 

skillnader, eller praktiska frågor som handel och ekonomi, är det bättre att gå ur rollen och vara 

sig själv. Skälet till det är att man inte vill att sådana ämnen ska ”Skansas bort”, förklarade Anna. 

Detta är ett uttryck som hon använde flera gånger.   

Det är ju sånt som liksom inte får Skansas bort, och det är det jag tror det kan det lätt bli... alltså inte för att 

vara den, men man ska veta lite vad man gör också, så att det inte blir... (…). Annars blir det för teater, eller 

att man Skansar bort nånting som... Mer se det som ett pedagogiskt verktyg, som man kan använda, men 

man måste inte använda det, och man måste vara väldigt... påläst också om den typen av miljö, så att man 

kan improvisera om den, så att man inte säger nånting... helt galet. 

Om man tyder citatet ovan, kan man avläsa uttrycket att ”Skansa bort något” som att det innebär 

att uppföra sig allt för teatraliskt, till den gräns att man riskerar att framstå som oseriös. Enligt 

denna tolkning, bör man därför akta sig för att ta dramatiseringen för långt. Anna framhöll även 
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att vissa av hennes kollegor väljer att utföra sina visningar helt utan rollgestaltande, för att 

undvika detta.  

 

Under fältarbetets gång, har jag förstått att det är väldigt olika gällande huruvida Skansens 

personal väljer att gå in i roll eller ej. Likt Lena och Anna, väljer många att variera och gå in och 

ut ur rollen beroende på dagen och besökarnas respons. Andra känner sig dock inte bekväma att 

vara i en roll, och väljer istället att agera mer som moderna guider eller servicepersonal. Ett 

exempel på detta är Jenny. Hon förklarade att hon visserligen kan låtsas gå in i de olika 

yrkesroller som hon ska gestalta, som lärarinna i skolan eller prästhustru i kyrkan, men att hon 

oftast förblir sig själv. ”Men just så här, att börja spela en roll är inte riktigt min grej. Jag är inte 

så... skådisaktig”. Jenny berättade att detta dock påverkas beroende på vilka kollegor man arbetar 

med under dagen. Om ens kollega gärna går in i roll, brukar man själv svepas med i farten. Jenny 

framhöll ett exempel gällande när hon arbetade i grosshandlarfamiljens bostad. Det är en 1700-

tals miljö, där den rika handelsfamiljen Tottie gestaltas. Då gick hennes manliga kollega in i 

rollen som Anders Tottie, husets ägare, och presenterade Jenny som sin fru Henrica. Detta var 

inte något som de hade kommit överens om sedan tidigare, så hon blev lite ställd. ”Då var jag 

liksom fast i den rollen” sade Jenny och skrattade. Hon var dock noga med att betona att hon 

tyckte att det var en rolig situation eftersom det är en trevlig kollega.  

Jag tror mer att han så här, tyckte att det var så självklart att han ville vara i roll, så han tänkte att jag också 

ville vara det (skrattar), och då blev det så. Och alltså han är jättetrevlig ... (skrattar). Men att jag kunde 

känna lite så här att 'Ja absolut... jag är grosshandlarens fru...' (skrattar). Liksom blir intvingad lite i det, trots 

att det inte är min grej kanske. 

Jenny fick då uppträda som husets fru tills gästerna hade gått. Hon förklarade att hon inte hade 

något emot det, men att det inte var vad hon skulle ha valt själv. Det är ett återkommande tema i 

arbetet att vissa kollegor vill satsa mer på en dramatisk gestaltning än Jenny. Vanligtvis kan hon 

då förflytta sig till en annan del av gården eller huset. Detta beror på att hon inte vill störa deras 

form av interaktion med gästerna. Samtidigt undviker hon att bli intvingad i att delta i 

skådespeleriet. 
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Jenny: För annars... bryter man ju på nåt sätt en slags illusion, som ändå då en kollega har byggt upp med 

besökarna. Och det är inte som att jag har något emot det egentligen heller, jag är liksom inte obekväm med 

den grejen, det är mer så här… (skrattar). 

Jeanna: Det kommer inte naturligt?  

Jenny: Nej precis, för jag är inte så... showig kanske. Det är mycket andra som är det, mer än jag. 

Här kan man se att Jenny upplever en särskillnad mellan sin personlighet och kollegornas. Hon 

beskrev sig själv som ”inte så showig”, vilket blir ett smärre ställningstagande från det sceniska. 

Jag tolkar detta som att Jenny menade att vissa av kollegorna är mer teatraliska till naturen än hon 

är. Det är en egenskap som kan uttryckas på många sätt, inte endast utifrån huruvida man går in i 

en performativ roll eller ej. Ett exempel på det är Helenas beskrivning av sig själv som en 

”teaterapa” tidigare i kapitlet, vilket blir en motpol till Jennys skildring av sin personlighet. 

Gustafsson påpekar att det finns många stiliserade åtbörder som kan signalera performans, som 

exempelvis olika typer av gester, miner och tonlägen (Gustafsson 2002:133). Med andra ord, kan 

man se att Skansenpersonalen kan vara teatralisk även utan att gå in i karaktärsroller. När 

personalen exempelvis visar sig offentligt i de kulturhistoriska kläderna och gör dramatiska 

utspel i samtalet med gästerna, blir det ett framträdande. Det faktum att de gör dessa saker i 

medvetande om att det blir bedömt av besökarna, gör att de skapar en föreställning (Gustafsson 

2002:134, Hymes 1975:18). Detta kan dock givetvis göras inom spännvidden av olika 

ambitionsnivåer, vilket jag observerade när jag iakttog pedagogerna på plats. Vissa anställda har 

angreppssätt som är mer ”showiga”, för att citera Jenny. Det gör att de exempelvis använder 

livliga gester, rör mycket på kroppen och har aktiva ansiktsuttryck medan de talar med 

besökarna. Vissa kan också göra stiliserade rop för att locka dit besökare. Därmed bjuder de upp 

gästerna på sin offentliga scen, där de kan delta i föreställningen tillsammans. Andra pedagoger 

har dock ett mer tystlåtet tillvägagångssätt. I dessa fall, står eller sitter de tysta och ler mot 

besökarna. Det gör att de kan läsa av besökarna och på så vis anpassa sitt bemötande efter vad de 

verkar uppskatta. Om pedagogerna märker att gästerna verkar uppskatta interaktiva samtal, tar de 

kontakt och utövar aktivt sin kunskapsförmedling. Ibland kan besökarna dock vara blyga och 

förtegna. Då observerade jag att pedagogerna brukade ta ett steg tillbaka och låta gästerna vara. 

Som tidigare nämnts, kan pedagogerna även utföra olika slags aktiviteter medan de sitter och 

väntar på besökare. Ibland kan de exempelvis färga garn, som Berit och Lena gjorde, eller sitta 

och sticka. Sofie berättade att de ibland tänder brasan inne i Skånegården och steker sill, samt 
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diskar servisen i baljor ute på gården. Personalen behöver också dagligen utföra diverse praktiska 

sysslor, såsom att mata grisar, pumpa vatten och rensa ogräs i trädgårdslandet. Dessa sysslor är 

en del av det praktiska underhållet av Skansen, men blir även en del av levandegörandet, samt en 

möjlighet för personalen att bjuda in besökare i aktiviteterna. Peter och Sofie berättade 

exempelvis att man brukar få hjälp av besökare varje gång man ska mata grisarna, eftersom 

barnen tycker att det är spännande att få vara med. Ännu ett exempel på en miljö på Skansen där 

man kan iaktta praktiskt arbete, är Boktryckeriet. Där kan gästerna se hur typografer trycker 

tidningar och kort med hjälp av 1840-talsmetoder, samtidigt som de diskuterar ämnen som 

demokrati och pressfrihet. 

 

Foton tagna av uppsatsförfattaren 26/11 2021 

 

De flesta anställda som jag samtalade med brukar välja att bete sig som sig själva, eftersom de 

känner sig mer bekväma med det. En del menade dock att man ibland omedvetet går in i det 

teatraliska. Linnéa berättade att hon har märkt att hon ibland kan anamma nya beteenden i 

dräkterna, som verkar härstamma från att hon lever sig in i historiens klassbeteenden.  

Ibland blir det att man går in i roll, att så här, om man... till exempel har de här sekelskifteskläderna, när 

man liksom ska vara 'fattig' skulle man säga, stor kjol och schalett och blus, att man kanske niger åt dem 

som går i liksom finare kläder (...) nämen att man går in i roll och niger eller så, för att det ska bli lite... lite 

visa 'Nämen jag är under dig, och du är kanske den husfrun i huset' och så.  

Linnéas berättelse kan ses som ett exempel på hur gränsen mellan performans och 

vardagsbeteende kan suddas ut, till den grad att man är omedveten om skiftet. Detta är något som 
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inte bara påverkar arbetande personal, utan även själva konceptet. Som Gustafsson påpekar, är 

skillnaden mellan bildning och kommers är inte alltid glasklar (Gustafsson 2002:78). Det gör att 

museer som satsar på levandegörande av historien, ibland kan finna sig i gränslandet mellan 

upplevelsemarknad och kunskapsförmedling. Gustafson menar att avgränsningen mellan dessa 

kan baseras på hur museerna väljer att paketera och marknadsföra sig. Därmed kan 

produktionsformerna utvecklas under ständig korsbefruktning och konkurrens mellan olika 

etablissemang (Gustafsson 2002:78). Det är dock inte alla som uppskattar denna otydliga gräns 

mellan pedagogik och kommersiell performans. Det har genom åren riktats kritik mot museers 

levandegörande som koncept. Vissa anser levande historia vara ett ”jippo för innerstadsfolk”, 

som Gustafssons informant kallar det (Gustafsson 2002:87). Detta är extra vanligt på platser som 

Visby, där hela staden har omvandlats till ett levande kulturarv. Skillnaden är dock att Visbys 

performans är mer förklädd som ’äkta vardagsliv’. Denna form av performans är något som 

Visbys invånare inte har givit sitt medkännande till. De har istället omedvetet blivit statister i en 

pjäs, som spelas upp för turisterna (Ronström 2008:196–197). I kontrast till detta, har Skansen 

valt att marknadsföra sig med ett mer lekfullt koncept, vilket de kulturhistoriska kläderna 

underlättar. Jag vill därför argumentera för att Skansens performans bygger på en 

överenskommelse mellan personal och besökare. Båda parter är medvetna om att Skansen spelar 

upp en konstgjord bild av historien, och de deltar aktivt i illusionen av autenticitet. Därmed 

uppstår ett slags kontrakt mellan personal och gäst, eftersom båda är införstådda med syftet 

(Meurling 2019:278). Detta är ett kontrakt som bygger på en illusion om en dubbel tidsram, där 

parterna leker med tid och rum. På så vis, befinner sig människorna på Skansen både ”’här och 

nu’ och ’där och då’” (Meurling 2019:276, Gustafsson 2002:30). 

 

Objektifiering i servicearbetet 

Som tidigare nämnts, verkar en stor del av Skansenpersonalen uppleva ett skifte när de lämnar sin 

privatperson och träder in i yrkesrollen. Exempelvis Karl beskrev påtagandet av kläderna som en 

“magisk transformation”, som bidrar med ”allt” till levandegörandet. Han förklarade att 

sammanhanget omvandlas till en teater som inte går att tänka bort, eftersom han och hans 

kollegor då blir en del av iscensättningen. Personalen genomgår därmed en omvandling när de 

iklär sig de kulturhistoriska kläderna och stiger in i museimiljön. Detta är ett återkommande tema 
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i museivärlden. Som framhålles av Ek-Nilsson, genomgår exempelvis föremål en metamorfos när 

de förflyttas till ett museum. Tingen går då från att vara ordinära vardagsföremål, till att bli något 

dyrbart som endast får vidröras av utvald personal med vita bomullshandskar. Detta markerar 

slutet på att föremålen används för sitt ursprungliga ändamål, och markerar början på deras nya 

liv som museiartefakter, vars enda syfte är att bli iakttagna (Ek-Nilsson 2017:3). Det verkar som 

att museipersonal kan genomgå en liknande process när de befinner sig i miljön.  

 

Vissa av informanterna berättade att de har upplevt att det sker en objektifiering av dem när de är 

iklädda dräkterna. När jag exempelvis frågade Jenny om hon kände att folk tog sig friheter med 

henne när hon arbetar, svarade hon: 

Ja absolut. Absolut inte alla, verkligen inte alla! Men absolut att det är ju... kommer ju väldigt mycket 

kommentarer om... (skrattar) ens utseende, när man har såna kläder på sig. Och också vissa så här, jamen 

gubbar som ändå är för på. (…) Nämen, de ska veta vad man heter och hur gammal man är och om man har 

pojkvän eller inte, då är jag så här (skrattar)... 'Ah, det här är inte mitt jobb faktiskt'. Och det tror jag inte att 

de hade frågat om man hade sina vanliga kläder. (…) Det blir man lite trött på.   

Jenny förklarar att fördelen med kläderna är att de tydliggör hennes roll som museipedagog, men 

att nackdelen är att de gör att hon ibland ses som en artefakt. 

…Det är nåt med att man har kläderna som också gör att folk, absolut inte alla, men lite liksom behandlar 

en som ett museiobjekt på något sätt, som kan bli lite... lite jobbigt faktiskt, ibland.  

Jenny upplever således att vissa fokuserar på hennes utseende istället för hennes kompetenser 

som pedagog. Detta var något som även andra informanter framhöll. Det är också vanligt att folk 

rör vid ens kropp på ett sätt som de antagligen inte hade gjort om man inte var klädd i de 

kulturhistoriska kläderna. I synnerhet när gästerna vill ta bild med en, får man får vänja sig vid att 

folk lägger händer och armar runt ens midja och axlar, utan att be om tillåtelse. Det verkar 

därmed som att personalens klädsel och yrkesroll får vissa besökare att överskrida sociala gränser 

på ett sätt som de kanske inte hade gjort i vanliga fall. Jenny betonade att det finns en tydlig 

skillnad mellan hur objektifierad hon blir i arbetet och i vardagslivet. Detta verkar bero på de 

kulturhistoriska kläderna. Jenny tillade: 

…Hela den objektifieringsgrejen märker man ju mycket tydligare än när man har sina vanliga kläder. Det är 

inte som att jag får en massa komplimanger av gubbar när jag bara är ute och går (skrattar), det får jag inte. 
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Anna har haft en liknande upplevelse. Hon berättade att folk verkar tycka att det är i sin ordning 

att gå fram till en och känna på tygerna på ens kläder, samt ta närgångna bilder på ens ansikte, 

utan att varken hälsa eller be om lov. 

Det kan ju bli också påfrestande på det sättet, att... jamen, jag är en turistattraktion (skrattar). Lite som att 

folk tror sig ha rätten till ens kropp, bara för att man råkar ha på sig annorlunda kläder. 

Anna känner personligen inte att detta är ett stort problem för henne eftersom hon vet att det inte 

är henne som de är intresserade av, utan kläderna. Men hon vet också att vissa av hennes kollegor 

tycker att det är obehagligt. Arbetet kommer därmed med en smärre känsla av utsatthet ibland, 

menar hon. Anna berättade att hon kan känna det som att vissa besökare ser en som en docka, 

eller rekvisita. ”Jamen då kan det vara lite 'Jamen nej, liksom jag är inte en möbel. Sluta.'”. Hon 

markerade dock att Skansen har gett dem rätten att sätta gränser och säga ifrån om någon 

besökare gör dem obekväma. Personalen har därmed en rätt att be någon att avlägsna sig om det 

behövs, samt att själva förflytta sig till en annan plats.  

 

Man kan argumentera för att våra bilder av servicepersonal och skådespelare tenderar att likna 

varandra. Den viktigaste arbetsuppgiften för både servicepersonal och skådespelare är att skapa 

en trevlig upplevelse för kunden. Det påminner om Skansens gästlöfte, som nämndes i uppsatsens 

andra kapitel: I mitt möte med gästen är jag Skansen. Skansen är till för gästen. Med detta, 

tydliggörs Skansenpersonalens arbetsuppgift: De är där för besökaren. Det är även något som 

besökare omedvetet tar som en självklarhet. I sociologiuppsatsen Att agera som servicearbetare 

påpekar Charlotte Karlsson (2004) att kunden förväntar sig att servicearbetaren alltid ska vara 

hjälpsam och tillmötesgående. Om kunden upplever att den får ett negativt bemötande, upplevs 

detta som ett normbrott. Kunden tenderar därför att förvänta sig mer av en servicearbetare än den 

skulle av en gemene man på stan. Karlsson menar att servicearbetaren behöver gå in i en roll likt 

en skådespelare, för att åsidosätta sina egna behov och humör. Kunden blir därmed 

servicearbetarens publik, och deras möte blir en föreställning där servicearbetaren behöver 

prestera för att ge ett så pass trevligt bemötande som möjligt (Karlsson 2004). Här kan man hävda 

att Skansenarbetet tar detta ett steg längre, som följd av den historiska iscensättningen. Vissa av 

mina kvinnliga informanter påpekade även att besökare ibland verkar glömma att man befinner 
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sig i en serviceroll. Det gör att en del gäster förväxlar personalens professionella vänlighet med 

romantisk uppvaktning. Detta har exempelvis hänt Billie två gånger.  

Man är ju trevlig mot folk inom service, och ibland händer det ju att folk så här 'Gud vad trevligt, kan jag få 

ditt nummer?' och så liksom. (…) Och då blir det så här... 'Åh, du misstar min servicevänlighet för något 

annat', och jag tycker att det är en jävligt liksom tricky situation, att så här... att fråga folk i sina yrkesroller 

om deras nummer, för det är liksom... den här personen måste vara trevlig mot dig. Annars så kommer den 

troligtvis få skäll liksom, på jobbet. Och det... ah nä, det här med att fråga om dejt när någon jobbar, är lite 

gråzon. 

Här kan man se ett exempel på hur gränsen mellan yrkesroll och privatperson kan otydliggöras. 

De besökare som Billie beskrev uppfattade hennes vänliga bemötande som ett tecken på kurtis, 

snarare än en del av hennes arbetsbeskrivning. Därmed uppstod ett missförstånd, som Billie 

behövde korrigera medan hon fortfarande befann sig i servicerollen.   

 

Något som dock är viktigt att understryka, är det faktum att majoriteten av mina informanter inte 

vittnade om att ha upplevt objektifiering i arbetet. Sofie berättade att hon har hört kollegor i 

matsalen samtala om obehagliga upplevelser, men att hon själv inte har upplevt detta. Hon 

påpekade att det kanske delvis kan bero på vilka arbetskläder man har blivit tilldelad. Sofie har 

endast haft en enkel lössittande 1920-talsklänning i arbetet, med tillhörande förkläde och huckle. 

Hon berättade att hon visserligen brukar vara med om att äldre män kan flirta och lägga armen 

om henne, men att hon annars inte har upplevt att hon blir så sexualiserad. 

Men det tror jag återigen har att göra med att, alltså vilken typ av kläder, var de sitter åt, och liksom hur den 

får kroppen att se ut... (…). Jag tänker att det finns ganska många kläder och dräkter som, jamen som är 

väldigt tajta i midjan, och får liksom hela höft och mage och allt, det ger en helt annan figur liksom. Sen vet 

jag inte om hucklet på huvudet heller är det som... (skrattar) får folk att tänka 'Vilken snygging'.  

Citatet ovan tyder på att den lösa passformen på Sofies kläder kan ha avskärmat henne från att bli 

lika sexualiserad som kollegorna vars klänningar sitter tajtare. Det är möjligt att detta 

resonemang kan stämma. Jacobson skriver att lössittande kläder kan fungera som en form av 

kamouflage, eller ett uppbyggt skal som skyddar bärarens kropp för närgångna blickar (Jacobson 

1994:4). Kläderna kan därför antingen dölja eller betona kroppsformer, beroende på deras 

passform.  
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Kapitel 5. Sammanfattande analys 

Syftet med den här uppsatsen har varit att studera hur Skansen iscensätter levande historia. Detta 

har gjorts genom att titta närmare på hur Skansen använder sig av performans och 

kulturhistoriska kläder, i syftet att lära ut historia på ett underhållande sätt. Mina frågeställningar 

har varit följande: På vilka sätt spelas historia upp på Skansen? Hur påverkar de kulturhistoriska 

kläderna arbetet för de anställda? Hur upplever gästerna och personalen Skansens användning 

av performans? I relation till dessa frågor, hamnade de anställdas tankar och upplevelser i fokus. 

Det framgick att performansen och dräkterna spelar en central roll i upplevelsen av Skansen, för 

både personalen och besökarna. I detta kapitel kommer jag att ge en sammanfattning av studiens 

analyser och slutsatser. De teman som kommer att framhållas är följande: pedagogik, 

upplevelseturism, kläders påverkan på människokroppen, rollpåtagande och objektifiering. 

 

En scen för pedagogik 

Under studiens gång, framgick det att den historiska iscensättningen på Skansen består av flertal 

delar. Först och främst, spelar den historiska miljön en central roll i levandegörandet. 

Museipedagogerna använder exempelvis husen och artefakterna som manus och rekvisita i sin 

kunskapsförmedling med gästerna. Föremålen blir därmed ett slags performatörer, eftersom de 

möjliggör ett sätt att utpeka en fysisk jämförelse mellan dåtid och nutid. På så vis, kan man se att 

Skansen använder sig av materialitet för att förmedla historiska fakta. Föremålen blir en fysisk 

manifestation av abstrakta idéer. Det kan i sin tur förenkla förståelsen för ämnet, samt framlocka 

ett intresse att lära sig mer. Man kan även se det som att föremålen kommunicerar med 

människorna, eftersom de framkallar frågor och svar i folks medvetande (Gunnell & Ronström 

2013:33). Detta underlättar dialogen mellan besökare och personal, genom att skapa en 

tillgänglig ingång till att påbörja ett samtal. 

 

Mina observationer tydliggjorde även betydelsen av estetisering i museers kulturarvsprocess. 

Husen och gatorna på Skansen blir kulisser, där en föreställning av levande historia iscensätts. 

Det underlättar rollpåtagandet för deltagarna, eftersom det blir en del av transformationen från 

verklighet till fiktion (Schechner 1988:172). Denna uppvisning innebär dock en paradox i 
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diskussionen gällande autenticitet. Skansen avser att visa upp en korrekt och verklighetstrogen 

bild av historien, men i denna uppvisningsprocess uppstår en utradering av autenticiteten. 

Därmed presenteras en teaterliknande föreställning, som har anpassats efter gästernas 

förväntningar (Ronström 2008:196–197). Även urvalet av det som uppvisas, är ett resultat av 

inkludering och exkludering. Man kan därmed se att det kulturarv som presenteras, visar en viss 

bild av svensk historia som bygger på nationella regelverk (Hyltén-Cavallius & Svanberg 

2016:31). Denna process är dock oundviklig, eftersom Skansen omöjligen kan visa upp alla 

aspekter av forna epoker. Detta gör att man bör se Skansens iscensättning som en form av ett 

specifikt historiebruk, snarare än en fullständig bild av svensk historia.       

 

Aktiviteter och sinnen formar upplevelseturismen 

Ännu en central del av Skansens levandegörande är nyttjandet av sinnen, nostalgi och 

underhållning. Detta gör friluftsmuseet genom att anordna aktiviteter såsom evenemang och 

marknader. Målet är att skapa en helhetsupplevelse med en värld av smak, dofter, ljud och 

känslor. Detta frambringar associationer och minnesbärare hos besökaren (Ek-Nilsson 2016:5). 

Alla gäster är dock olika, med egna subjektiva preferensramar och erfarenheter (Gunnell & 

Ronström 2013:26, Gunnell 2006:11–12). Skansen behöver därför anpassa sig efter detta, och 

försöka skapa interaktiva aktiviteter som kan tilltala många olika slags individer. Därmed ställs 

friluftsmuseet framför ett återkommande dilemma inom museibranschen: hur finner man en 

balans mellan underhållande upplevelseturism och lärorik kunskapsförmedling? Dessvärre, finns 

det inget konkret svar på den frågan. Som informanterna påpekade, går det aldrig att nå total 

autenticitet i en historisk iscensättning. Att göra anspråk på total autenticitet kan också försämra 

museets rykte, eftersom det historiska berättandet kräver att vissa giltighetskritierier måste fyllas 

för att iscensättningen ska kunna ses som trovärdig (Rüsen 2004:20). Dessa krav blir svåra att 

uppnå, i kombination med den typ av kommersiella inslag som turistattraktioner tenderar att 

behöva ha för att kunna locka besökare. Skansen har därför behövt kompromissa gällande 

autenticitet i vissa sammanhang. Det har gjort att man har kunnat skapa populära scenrum, som 

fungerar som både pedagogiska exposéer och engagerande upplevelseturism (Gustafsson 

2002:136).  
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Informanterna framhöll även Skansens vilja att överraska sina besökare. Detta vill man 

åstadkomma genom att både uppnå och överträffa gästernas förväntningar. Det framgick att 

Skansens fokus inte ligger på att ha detaljingående utställningar med specifika årtal. Istället vill 

man måla upp en helhetsbild av människors livsvillkor genom tiderna. Därmed vill Skansen 

väcka ett intresse för historia hos gästen, genom att framställa hur det var att leva förr i tiden. Här 

kan museer dock riskera att presentera en förskönad bild av historien (Hyltén-Cavallius och 

Svanberg 2016:17). Enligt informanterna, befinner sig Skansen i en utvecklingsresa gällande hur 

de ska gestalta mångfald och tunga ämnen. Vissa gäster vill se en romantiserad bild av forna 

tider, medan andra vill se en realistisk och nyanserad gestaltning. För att frambringa båda, har 

Skansen miljöer som uppvisar olika slags verkligheter och ekonomiska bakgrunder. 

Informanterna betonade att Skansen vill använda historien för att blicka framåt. Skälet till detta, 

menar de, är att man behöver förstå sin historia för att kunna förstå sin nutid. De besökare som 

jag samtalade med, sade att de uppskattar den levande aspekten av Skansen. Det fanns dock en 

märkbar skillnad gällande vilka delar av friluftsmuseet som de olika åldersgrupperna var 

intresserade av.  

 

Dräkter som hjälpverktyg och hinder 

Kläder kan påverka människan på diverse sätt. De kan både bistå sina bärare med hjälp i 

vardagen, samt orsaka hinder. Under intervjuernas gång, framgick det att de kulturhistoriska 

dräkterna på Skansen påverkade personalen på olika sätt. Alla som jag samtalade med, ansåg 

kläderna vara ett hjälpverktyg i arbetet. De menade att dräkterna hjälper dem att iklä sig sin 

yrkesroll och att signalera att de är anställda på Skansen. Detta gör att besökare blir mer benägna 

att gå fram och ställa frågor. Vissa menade även att kläderna bidrar till en ökad samhörighet och 

gemenskap mellan kollegorna, eftersom upplevelsen av att vara iförd historisk dräkt blir en 

gemensam nämnare för dem att dela sinsemellan (Ek-Nilsson 2016:5). Andra framhöll att 

kläderna kan fungera som en ingång till en personlig närhet till historien, eftersom det blir en 

återskapad erfarenhet av förflutna epoker (Rüsen 2004:106). På så vis bidrar kläderna till 

levandegörandet av den historiska iscensättningen, eftersom de ger ett sammanhang för 

berättelsen. 
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Fortsättningsvis, framhöll vissa av informanterna att kläderna ger dem mer pondus, förbättrad 

hållning och en mer kraftfull utstrålning. Det framgick även att dräkterna kan påverka bärarens 

självförtroende, samt dennes rörelsemönster och tonläge. En nackdel med att vara iförd historisk 

dräkt i arbetet är dock att den riskerar att förminska ens auktoritet som säkerhetsansvarig. Det 

visar att klädesplagg kan utstråla olika nivåer av auktoritet, beroende på vad omvärlden 

associerar dem med. I förhållande till detta, verkar det ibland uppstå skillnader i hur kvinnliga 

och manliga museipedagoger blir bemötta. Det gör att de kvinnliga anställda ibland behöver 

utföra ett aktivt platstagande för att visa sin kompetens (Meurling 2013:27, Berglund-Lake 

2001:13). Andra menade dock att dräkterna skapar ett utrymme mellan ens privatperson och 

yrkesroll. Därmed får man en distans i arbetet, som skyddar ens integritet. Intervjuerna visade 

även att dräkterna kunde presentera fysiska besvär i arbetet, som ökad värme och försämrad 

hörsel. En informant menade dock att den begränsade rörelsefriheten kunde gagna den historiska 

iscensättningen, eftersom det kan förstärka det teatraliska elementet i föreställningen. Ett problem 

med detta är däremot den frustration som kan uppstå när dräkterna begränsar ens fysiska styrka. 

Detta är ett konkret exempel på hur objekt kan försämra kroppskraften, och därmed förhindra 

kroppens upplevda kraft i vardagen (Bjurwill 1995:85–86). 

 

Kläder som omkastar sociala regler 

Ännu ett exempel på ett objekt som påverkar människans kroppsrörelser och känslor, är 

korsetten. Skansens Klädkammare har bestämt att personalen inte ska behöva bära korsett, 

eftersom det skulle kunna upplevas som obehagligt i arbetet. Vissa menade dock att korsetten kan 

fungera som en sköld för kroppen, eftersom den förenklar bärandet av historiska dräkter. Andra 

upplevde korsetten som överflödig, eftersom den skulle försvåra arbetet. Det framgick även att de 

historiska dräkterna kan göra att man får intima frågor i arbetet som man inte skulle ha fått om 

man var iförd moderna kläder. Det faktum att dessa frågor kunde upplevas som relativt naturliga i 

sammanhanget, tyder på att samtalet mellan personal och besökare kan uppfattas som en 

alternativ situation. Det blir en föreställning, där normerna gällande vanliga samtalsämnen kan 

förändras och korrigeras (Gunnell & Ronström 2013:41). 
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Samtalen med informanterna tydliggjorde en särskillnad mellan begreppen att ’iklä sig’ och att 

’klä ut sig’. Det framgick att ordet utklädnad hade negativa associationer, som antydde att man 

var oseriös eller tillgjord (Meurling 2019:8). I flera fall kunde upplevelsen av utklädnad innebära 

att individerna kände sig obekväma i dräkterna. Samtidigt framgick det att klädesplaggen kan 

genomgå en omvandling, baserat på hur dess bärare upplever dem. Problemet med detta är dock 

att den omvandlingen kan ta tid, eller helt utebliva. Skansens dräktservice arbetar konstant med 

att finna en balansgång mellan att hitta plagg som både passar individers smakpreferenser och 

smälter in i den historiska iscensättningen. Detta innebär vissa estetiska förhållningsregler, vilket 

en del av personalen kan uppleva som en begränsning av sitt identitetsskapande (Jacobson 

1994:30). Andra anställda har dock påpekat att nedtonandet av ens privatperson kan bistå med 

hjälp i rollpåtagandet i arbetet. Den fysiska påklädnaden av arbetsuniformen kan därför hjälpa att 

skapa en distansering mellan det privata jaget och rollen som serviceanställd. Kläderna kan även 

hjälpa till med att skapa ny en bild av ’svenskhet’, genom att uppvisa icke-vita kroppar i 

historiskt vitkodade plagg. Detta beror på att kläder och mode kan ses som ett förkroppsligande 

av nationell identitet (Craik 2005:74). Fortsättningsvis, var ämnet gällande hur dräkterna 

påverkar gästernas bemötande av Skansenpersonalen återkommande under studiens gång. Vissa 

av de anställda kunde beskriva att de upplever skillnader från dag till dag, beroende på vilka 

kläder de har på kroppen. Dessa skillnader kan ta sig i uttryck i olika kommentarer som 

besökarna ger uttryck för, som ibland kan kopplas till klasstereotyper. Här kan man se att vissa 

gäster verkar uppskatta den illusionära kvalitén i performansen och väljer att delta i den, för att 

skapa en lekfull stämning (Gunnell & Ronström 2013:44). Man skulle även kunna tolka det som 

att dräkterna kan aktivera olika slags bemötanden, beroende på vad de associeras med. 

Performans kan därmed synliggöra vår samtids omedvetna syn på diverse sociala och politiska 

ämnen (Gunnell & Ronström 2013:44). När jag intervjuade gästerna, framhöll de flesta att de 

uppskattar Skansens bruk av kulturhistoriska kläder. De hade dock varierande åsikter gällande 

hur viktiga dräkterna är för upplevelsen av friluftsmuseet.  

 

Yrkesroll i kontrast till karaktärsroll 

Det finns flera olika typer av rollpåtagande på Skansen. Majoriteten av personalen befinner sig i 

en yrkesroll, där serviceperspektivet står i centrum. Vissa kan dock även välja att gå in i 
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karaktärsroller i arbetet. Detta kan bero på vilken undervisningsmetod som man vill använda sig 

av. Den huvudsakliga olikheten mellan teaterskådespeleri och museers levande historia, ligger i 

vilken struktur och utformning som de nyttjar. Teater brukar bestå av narrativa beståndsdelar som 

tydliggör när performansen påbörjas och avslutas. I Skansens historiska iscensättning, finns det 

dock inte alltid något som tydliggör vad som är fiktion och vad som är verklighet. Det finns 

därmed ingen röd tråd som gästerna kan följa. Som följd av detta, kan pedagogerna behöva ange 

när de övergår från en berättarsituation till en vanlig social situation, med hjälp av en 

genremarkör (Palmenfelt 2017:43). Det gör berättarstrukturen mindre flytande och otydlig, 

eftersom åskådarna blir förvarnade. Denna typ av dramapedagogik är i synnerhet tacksam när 

man ska interagera med barn, eftersom de uppskattar lek. 

 

Mina intervjuer visade även att dräkterna och performansen kan resultera i ett skifte i de 

anställdas handlande. Det gjorde att personalen kunde uppleva en förskjutning av sina 

bekvämlighetsgränser, vilket är vanligt inom performativa sammanhang (Gustafsson 2002:31, 

Schechner 1995:40). Min tolkning av detta är att den fysiska och sociala scenen på Skansen 

skapar en förändring i informanternas vardagliga beteende. Detta beteende återgår dock till sin 

ursprungliga form, när informanterna tar av sig arbetsuniformen och lämnar scenen vid dagens 

slut. I vissa fall, kan roller även vara könsöverskridande. En av mina kvinnliga informanter har 

valt att ibland iklä sig herrkläder i arbetet, eftersom hon känner att det passar en specifik roll. 

Informanten på Skansens Klädkammare berättade att de klär efter könsidentitet, så att alla 

anställda ska kunna känna sig bekväma i sina tilldelade dräkter, oavsett könstillhörighet och 

genusuttryck. Samtidigt är man mån om att kläderna inte ska förta intrycket av historisk 

iscensättning. Det är därför möjligt att det kan dyka upp problem gällande detta ämne i framtiden. 

Hittills har dock alla som har velat arbeta i könsöverskridande klädsel, fått göra det.  

 

Teatralisk personlighet 

Skansens främsta prioritet är att framföra en pedagogisk kunskapsförmedling för gästen. De har 

därför gett sina museipedagoger friheten att hoppa in och ur roll. Andra friluftsmuseer brukar 

dock satsa på en mer medryckande upplevelse, där deras personal är skådespelare som alltid 

arbetar i roll. Det gör att besökare kan komma så nära en tidsresa som möjligt, vilket är omtyckt 
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av många. Problemet med detta koncept är dock att det försvårar den pedagogiska aspekten. 

Skådespelare som arbetar i roll, måste ständigt anpassa sin kunskapsförmedling efter sin 

karaktärs sociala och ekonomiska bakgrund. Det gör att de ofta måste svara att de inte förstår 

besökares frågor, trots att de egentligen har svaren. Med andra ord, riskerar denna typ av 

friluftsmuseer att förlora en del av sina pedagogiska verktyg när de satsar på ett fullständigt 

levandegörande av historien. Å andra sidan, kan man mena att Skansen inte kan räknas som 

medryckande levande historia, eftersom deras anställda får gå ur roll när de behagar. Det är 

därför upp till individuella besökare att bestämma vilken av dessa framträdanden som de 

föredrar.   

 

Det finns dock tillfällen då även Skansens anställda arbetar helt i roll. Exempelvis under vissa 

guidade visningar brukar museipedagoger helt uppträda i karaktärsroller, för att förstärka det 

teatraliska elementet. Informanterna berättade att man behöver anpassa sitt rollpåtagande efter 

situationen. Detta beror på att man inte vill ta dramatiseringen för långt, så att allvarliga ämnen 

löjliggörs. En del av Skansenpersonalen har dock valt att aldrig gå in i roll, eftersom det inte 

känns naturligt för deras personlighet. Detta påvisar en skillnad mellan olika slags personliga 

läggningar gällande performans. Mina observationer visade att vissa pedagoger kan vara 

teatraliska utan att gå in i en karaktärsroll, genom att ge uttryck för olika slags stiliserade åtbörder 

som signalerar performans. Det kan exempelvis ta sig i uttryck i en hög röst eller ett dramatiserat 

kroppsspråk (Gustafsson 2002:133). Det blev därför tydligt att olika personligheter har olika 

angreppssätt gällande arbetet på Skansen. 

 

Metamorfos till museiobjekt 

Det framgick även att en del av informanterna kan uppleva en ökad objektifiering när de inträder 

den sociala scenen på Skansen. Vissa beskrev denna upplevelse som att de omvandlas till 

museiobjekt i några besökares ögon. Detta kunde yttra sig i att vissa gäster tar sig friheten att 

vidröra informanternas kroppar i dräkterna, eller ignorera deras kompetenser som pedagoger. 

Därmed genomgår personalen en metamorfos från människa till museiartefakt, vars främsta syfte 

är att bli iakttagen. Informanterna var dock noga med att betona att Skansen har gett dem rätten 

och makten att sätta gränser när de känner sig obekväma. Här skulle jag vilja påstå att denna typ 
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av objektifiering är vanlig inom många, om än inte alla, serviceyrken. Bilden av serviceanställda 

är att de ständigt ska vara hjälpsamma och tillmötesgående för kunderna. Likt skådespelare, sätts 

servicearbetare på en scen, där de ska iscensätta en föreställning för de som betalar (Karlsson 

2004). Det gör att kundens behov och preferenser hamnar i centrum, tills föreställningen är slut. 

Först då kan servicearbetaren återgå till sitt privata jag.   

 

Slutsatser 

Sammantaget kan man konstatera att Skansens iscensättningar består av många olika 

beståndsdelar, såsom estetik, sinnesintryck och aktiviteter. De kulturhistoriska kläderna spelar 

inte bara en central roll i levandegörandet av historien, utan fungerar också som isbrytare mellan 

personal och besökare. Det är tydligt att de anställda uppfattar dräkterna och performansen som 

viktiga hjälpverktyg i sitt arbete, men de pekar också på vissa svårigheter. Gästerna verkar i 

överlag tycka om både performansen och dräkterna, men vissa visade större uppskattning än 

andra.  

 

Likt Hazelius önskan i slutet av 1800-talet, är Skansen numera ett levande museum av kött och 

blod. Man kan konstatera att de anställda är en central del av detta. Deras kroppar blir instrument 

och verktyg, som möjliggör iscensättningen av historiska epoker. På så vis, blir personalen den 

mest levande aspekten av Skansen. Det är ett interaktivt koncept, som har visat sig vara populärt 

genom åren. Det återstår att se om fler museer kommer att anamma denna metod i framtiden. 

Oavsett vilket, framgår det att Skansen kommer att fortsätta locka besökare med engagerande 

aktiviteter under de kommande åren. Hemligheten bakom det tycks vara att försöka väcka 

besökarnas fantasi. Detta är något som går att utläsa av studiens första intervju.   

Jeanna: Vad vill ni att gästen ska få ut av besöket? 

Susanne: Något magiskt... 

Det är kanske tack vare dessa metoder som Skansen kan uppnå, som Susanne uttryckte det, något 

magiskt. 
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Käll- och litteraturförteckning 

Otryckta källor 

Intervjuer 

1. Lotta (pseudonym), Susanne (pseudonym) 

Intervjudatum: 2021-06-11  

Intervjuns längd: 54 minuter 

Intervjun utförd av författaren.  

Intervjun förvaras hos författaren. 

 

2. Linnéa (pseudonym) 

Intervjudatum: 2021-08-22 

Intervjuns längd: 25 minuter 

Intervjun utförd av författaren. 

Intervjun förvaras hos författaren. 

 

3. Billie (pseudonym) 

Intervjudatum: 2021-08-24 

Intervjuns längd: 33 minuter 

Intervjun utförd av författaren. 

Intervjun förvaras hos författaren. 

 

4. Anna (pseudonym) 

Intervjudatum: 2021-08-26 

Intervjuns längd: 45 minuter 

Intervjun utförd av författaren. 

Intervjun förvaras hos författaren. 

 

5. Jenny (pseudonym) 

Intervjudatum: 2021-09-04 

Intervjuns längd: 31 minuter 

Intervjun utförd av författaren. 

Intervjun förvaras hos författaren.  

 

6. Peter (pseudonym) 

Intervjudatum: 2021-11-10 

Intervjuns längd: 50 minuter 

Intervjun utförd av författaren. 

Intervjun förvaras hos författaren.  

 

7. Sofie (pseudonym) 

Intervjudatum: 2021-11-15 

Intervjuns längd: 1 timme 12 minuter 

Intervjun utförd av författaren. 

Intervjun förvaras hos författaren. 
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