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Abstract 
The foundation for a museum is the collection. To collect, preserve and display is what constitutes a museum. 
But the process of deciding which object´s should be saved, and which objects should not, are based on values. It 
is also values that make people inclined to donate objects to museums. How and why we value a museum deter-
mine if and why we donate.  

Objects themselves could be said to have a biography just like people. Depending on the objects biography 
and the context, the value of the object differs.  

My aim is to try and give an explanation to how we value the material heritage we collect, and to explain 
why people want to donate to museums; despite the fact they don’t get paid. 

I will also try and explain how value theory is used in economics and in philosophy, and how those value 
theories might differ from a museological theory of value.  
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Inledning  

Ett museums samlingar är själva essensen i dess natur, eller dess bas. Många do-
natorer vill gärna se sina samlingar hamna på museum därför att där får de god 
vård av professionella människor med intresse av att bevara föremålen. Vilka vär-
den är då knutna till de föremål som hamnar i museernas händer, kan man undra? 
Det visar sig när man tittar på frågan närmare att värde är ett problematiskt be-
grepp och att det inte är så enkelt att förhålla sig till det.  

Den här uppsatsen handlar om värde och hur värdeteori är och bör vara ett 
viktigt verktyg i det museala arbetet. Frågor om värde är på många sätt centrala i 
museers arbete, både när det gäller insamlandet av föremål, men också i samband 
med att föremål inkommit i samlingarna. I icke ringa utsträckning gäller det sak-
förhållandet, att vårt kulturarv är baserat på värderingar i samhället, och hos en-
skilda personer och grupper.  

Mitt mål med uppsatsen är att försöka skapa en grund för hur museologisk 
värdeteori kan definieras. Jag kommer att använda mig av museologisk teori, samt 
värdeteori från andra vetenskapliga discipliner för att undersöka om det finns teo-
retiska modeller som är användbara även museologiskt.  

Värdeteori är vanligt inom ekonomi. Man talar om ekonomiskt värde. Hur en 
vara får sitt ekonomiska värde ska jag senare förklara, samt undersöka om den 
ekonomiska värdeteorin på något sätt kan appliceras på materiellt kulturarv. När 
man talar om ekonomiskt värde menar man hur pass stort begär man har för en 
vara.  

Jag kommer också att diskutera filosofiska värdeomdömen av moraliska och 
vetenskapsteoretiska slag. De ekonomiska och filosofiska värdeteorierna kommer 
jag att presentera för att läsaren ska få en förståelse för hur värde kan definieras 
och hur det används vetenskapligt. Förutom de rent museologiska källorna är det 
framförallt från antropologiska och etnologiska modeller kopplade till värdeteori 
och materiellt kulturarv jag kommer hämta inspiration.  

En oerhört viktig aspekt för att förstå människors motiv till att donera föremål 
till museum, är inte bara att titta på hur donatorerna värderar sina föremål, utan 
kanske framförallt hur de värderar och resonerar kring själva handlingen av gi-
vande.  
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Introduktion 
Idén till att försöka konstruera en museologisk värdeteori växte fram hos mig un-
der 2010, då jag praktiserade på Antikvariska avdelningen på Nordiska Museet. 
Det var en spännande period där jag fick omsätta mina teoretiska kunskaper i 
praktiken. Arbetet var huvudsakligen fokuserat mot det materiella kulturarvet. Jag 
fick även sitta med på förvärvsmöten, där intendenterna på avdelningen diskute-
rade vilka föremål som skulle förvärvas till samlingarna och på vilka grunder.  

Under den här perioden började jag fundera på frågor som hur man värderar 
materiellt kulturarv, varför människor samlar och varför människor vill ge gåvor. 

För en museitjänsteman finns det sällan tid att mer djupgående reflektera över 
varför man resonerar och värderar på det sätt man gör. Man ser på föremål på ett 
visst sätt, men orsaken till att man gör det finns det inte tid att närmare undersöka. 
Då jag alltid har intresserat mig för teoretiska modeller och analyser av mänskligt 
agerande, såg jag det som ett utmärkt tillfälle att kombinera mina olika intresse-
områden.  

Jag hade ursprungligen tänkt göra en studie där jag intervjuade människor 
som samlade föremål, för att ta reda på hur de såg på värden. Det skulle på något 
sätt vara kopplat till Nordiska Museets projekt med Melodifestivalen. Jag trodde 
mig här kunna få belägg för olika teorier jag hade om värden och värderegimer.  
Det skulle visa sig svårt att intervjua människor på Melodifestivalen om värdeteo-
rier. En sådan studie hade heller inte fallit under ämnet museologi, utan snarare 
blivit en etnologisk studie, slog det mig, varför jag valde att se till hur det kommer 
sig att människor väljer att donera föremål, hur museer i sin tur värderar föremål 
och hur föremål värden förändras.   
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Forskningsöversikt 
 
Värdeteori är inte något nytt eller ovanligt. Det är tvärtom något som är en del av 
många vetenskapsgrenars teoretiska ramverk. Museivetenskap som verksamhets-
fält kan definieras som studiet av hur samtiden står i relation till uppfattningar om 
det förflutna. Lite enklare kan man säga att museivetenskap är kunskapen om 
samhällets urval, bevarande, förmedlande och användande av historia (Bohman 
1998, s. 11). Min tyngdpunkt har jag lagt på det materiella kulturarvet, de föremål 
som samhället anser vara så pass betydelsebärande att det ska bevaras för efter-
världen. Mig veterligen finns det ingen ren värdeteori kopplad specifik till mu-
seer. Jag har använt mig av forskning gjord på närliggande vetenskapsdicipliner. 
Det är framförallt antropologi och etnologi, och discipliner kopplade till studiet av 
materiell kultur. Viktiga böcker i ämnet är antologin The social life of things 
(1986) redigerad av Arjun Appadurai. I boken diskuterar författarna det värde och 
den mening som människor härleder från föremål, och hur transaktioner kan för-
ändra föremåls värde och betydelse. Boken är en klassiker och grundläggande för 
forskning om materiell kultur. Den visar på hur föremål inte bara är döda ting, 
utan precis som människor har biografier och historier.  

En annan viktig källa är boken Toward an Anthropological Theory of Value 
(2001) av David Graeber. I boken undersöker David Graeber ett århundrade av 
antropologiska teorier kring värde. Boken har undertiteln ”The false coin of our 
own dreams”, för att illustrera hur samhället ger ut falska historier för att realisera 
sina drömmar. Målet är att skapa bevekelsegrunder för höga värden. Boken har 
framförallt fungerat som en källa till stora delar av den övriga litteratur som jag 
har använt.  

Antologin Handbook of Material Culture (2006) av bl a Chris Tilley har även 
den varit oerhört viktig för att förstå kopplingen och relationen mellan människor 
och föremål och hur värderingar kring dessa relationer kan uppstå. 

Grundboken för problemställning kring frågan om givandet är självfallet Mar-
cell Mauss klassiska bok Gåvan (1972). Mauss socio-kulturella kontext är visser-
ligen helt annorlunda från min, men jag hävdar att Mauss tankar om givande och 
reciprocitet är fullt giltiga i vår socio-kulturella kontext 2010. 

Jag vill här även lyfta fram Aje Carlboms artikel om Pierre Bourdieu i antolo-
gin Antropologiska porträtt 2 (1997). Carlbom har givit mig en välformulerad 
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förklaring av Bourdieus nyckelbegrepp habitus, kapital och fält. Bourdieus nyck-
elbegrepp hävdar jag är den lämpligaste enskilda förklaringsmodellen som kan 
användas för att förstå människors motiv till att donera föremål till museum.     

Såväl ekonomisk värdeteori som filosofiska definitioner av värde tas upp i 
uppsatsen. Det görs inte bara för att ekonomi och filosofi kan kopplas till musealt 
arbete, utan även för att jag ansåg det viktigt att inleda med en definition av vad 
värde som begrepp egentligen är. Lars Bergströms Grundbok i värdeteori (2004) 
är en utmärkt sammanfattning av de olika filosofiska värdeteorierna som används. 
När det gäller ekonomisk värdeteori har jag framförallt använt mig av Ludvig Von 
Mises bok Human Action (1949). Jag har gjort det både för att Von Mises är 
1900-talets främsta ekonom, men även för att hans definitioner av ekonomiska 
frågor är lysande och särskilt det att han lyfter fram den handlande människan i 
sin teori. Ekonomi är mänskligt agerande. Den väldigt grundläggande principen 
passar väl in på vad jag har försökt ta mig för i min uppsats, nämligen att utifrån 
teorier om värderingar förstå det mänskliga agerandet i samband med kulturarvs-
processen.   

 

Teoretiska utgångspunkter och problemformuleringar 
• Varför vill människor donera föremål till museum? 
• Hur förändras föremåls värdekategorier? 
• Hur värderar man museala föremål – det materiella kulturarvet? 

 
Syftet med denna uppsats är att följa ett föremåls resa från donatorn till museets 
föremålsmagasin. Inte genom att empiriskt beskriva hur varje process går till, utan 
genom att försöka förklara motivationen bakom varje beslut. Att donera ett före-
mål till ett museum är ett agerande som inte genererar någon omedelbar ekono-
misk vinning. Det är därför att betrakta som en gåva. Men varför människor vill 
ge gåvor till museum är inte en självklarhet. Helt uppenbart så gör ju inte alla det. 
Jag vill försöka visa på teoretiska modeller och nyckelbegrepp som är användbara 
för att förstå dessa ageranden.  

Att en människa har bestämt sig för att donera ett föremål till ett museum in-
nebär inte att det kommer tas emot. De allra flesta föremål måste nekas. Det inne-
bär att det per definition görs ett urval bland de föremål som människor vill do-
nera till museum. Detta urval är baserat på värderingar hos de människor som ska 
tolka kulturarvet. Att förstå vilka värderingar som spelar in är att förstå hur vårt 
kulturarv skapas och reproduceras.  

Ibland säger människor att föremål som placeras på ett museum förändras. 
Det är inte helt korrekt. Föremålen i sig har inte förändrats. De existerar i en verk-
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lighet oberoende av oss. Det som däremot har förändrats är ju uppenbarligen fö-
remålens sammanhang. Genom att föremål färdas genom olika kontexter, värderar 
vi dem olika och förhåller oss till dem på olika sätt. I uppsatsen har jag närmare 
studerat hur föremål får olika värden beroende på kontext och tid. 

Det ständigt återkommande begreppet i min uppsats är ”värde”. Det är dock 
ett uttryck som närmare behöver definieras. Man kan säga att det finns tre stora 
teoretiska strömningar gällande att definiera värdebegreppet. Det är först den so-
ciologiska/filosofiska definitionen där värde är konceptet om vad som i slutändan 
är gott, riktigt och önskvärt för människor och deras liv. Vi har sedan den ekono-
miska definitionen av värde, som beskriver i vilken grad en vara eller tjänst är 
eftertraktad; framförallt mätt genom att definiera hur pass mycket andra är villiga 
att ge upp för att få varan eller tjänsten. Den lingvistiska definitionen av värde går 
tillbaka till Ferdinand de Saussures strukturella lingvistik, och kan enklas beskri-
vas som ”meningsfull skillnad” (Graeber 2001 s. 3) .  

I min uppsats kommer jag använda mig av de två första definitionerna, och 
utelämna den lingvistiska.    
 

Källmaterial och metodredovisning  
 
De böcker och artiklar jag har använt i min uppsats är framförallt källor kopplade 
till samhällsvetenskapliga ämnen såsom museologi, antropologi, arkeologi och 
sociologi som undersöker materiellt kulturarv och de värderingar som är kopplade 
till föremål. Då jag specifikt har inriktat mig på problemen kring gåvor, donation-
er och samlande, har jag valt källmaterial som på olika sätt avhandlar gåvor och 
dess funktion i samhället. Mitt källmaterial studerar olika sorters socio-kulturellt 
sammanhang, från Nya Guinea till Europa. Jag vill hävda att många strukturer 
kring gåvor, givande och värderingar är universella. 

Jag hade ursprungligen tankar på att göra intervjuer med människor som do-
nerar föremål till museum, samt människor som samlar. Jag anser dock att den 
typen av empiri inte hade bidragit med ytterligare kunskap om de bakomliggande 
orsakerna till varför vi ger, och varför vi samlar. Det finns redan gott om käll-
material i ämnet, så att göra intervjuer eller fältstudier hade bara inneburit att jag 
hade tvingats ”uppfinna hjulet” en gång till. Oavsett vilket material jag har, måste 
det likväl analyseras och värderingar förklaras. Att bara rent empiriskt konstatera 
att något sker, säger oss ingenting om varför det sker.  

Jag har också använt mig av ekonomiskt källmaterial, då koncept om värde är 
grundläggande inom ekonomi. Jag har försökt påvisa hur värden kopplade till 
materiellt kulturarv idealiskt sett ska tillhöra en annan värdekategori än den eko-
nomiska. Jag har mer specifikt utgått från den österrikiska skolans ekonomiska 
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teori. Jag har medvetet gjort så för att jag anser att deras icke-matematiska, lo-
giskt-deduktiva forskningsmetodik, samt deras starka tonvikt på mänskligt age-
rande passar väl in på min uppsats försök att förklara mänskligt agerande i sam-
band med givande av gåvor och samlande av samma gåvor. 

Jag har börjat med att ge en sammanfattning om vad värdeteori är rent filoso-
fiskt, som ett sätt att illustrera relativismen inom begreppet värde.  

Utifrån de teoretiska modellerna jag har använt, samt de empiriska exemplen, 
har jag försökt visa på hur viktigt det är för museitjänstemän att förstå värdeteo-
rier i sitt arbete. Jag har visat att såväl givandet av gåvor, som museers samlande, 
inte kan förklaras utifrån en enda hypotes. Hur värde skapas i samband materiellt 
kulturarv har många olika orsaker och komponenter kopplade till värdeteorier. 
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Värderelativism 

I Grundbok i värdeteori skriver Lars Bergström att:  

Värdeteori handlar om värderingar och om värdeomdömen eller värdeutsagor med vars hjälp 
vi uttrycker värderingar” (Bergström 2004: 8).  

Värdeteori handlar bl a om hur man rättfärdigar värdeomdömen samt huruvida värdeomdö-
men kan vara objektivt sanna. Man måste ha klart för sig att värdeteori är studiet av normer 
och värderingar ur just filosofisk synvinkel. Med andra ord kunskapsteoretisk, språkfiloso-
fisk, metafysisk och logisk synvinkel (Bergström 2004, s.9).  
 
Kulturarv är till sin natur baserat på just värderingar. Det som är en viktig del 

för en persons kulturarv kan vara gammalt skräp för en annan person.  Människor 
har olika värderingar och åsikter i värderingsfrågor. Människor har därmed också 
olika åsikter om det materiella kulturarvet. Beroende på en människas referenssy-
stem och i vilket sammanhang personen befinner sig , kan flera olika påståenden 
om samma sak anses vara korrekta, alltså värderelativism (Bergström 2004, s. 
111). Åsikter är ju heller inte något fast, utan fullständigt fritt. Värdeteori syftar 
till att försöka göra sanning av åsikter. 

Sedan finns det ytterligare källor till relativism som smak, livsstil, social till-
hörighet et c. Pierre Bourdieu betonar här begreppet habitus för att förklara indi-
viders förväntade beteende i olika gruppsammanhang. Jag kommer att återkomma 
till habitus och Bourdieu senare i min uppsats.   

 Det finns olika former av värderelativism och jag ska nämna några som jag 
anser väl kan användas när vi resonerar kring materiellt kulturarv. Trivial värdere-
lativism talar vi om när något är bra för X men dåligt för Y, helt enkelt för det 
som gynnar X missgynnar Y (Bergström 2004, s. 112). Vi kan tänka oss en situat-
ion där en viss samhällsgrupp har blivit kraftigt representerad i en museal utställ-
ning på bekostnad av en annan samhällsgrupp. Den ena gruppen värderar utställ-
ningen som mycket bra och anser att den väl representerar deras kulturarv. Den 
andra gruppen anser tvärtom att det är en mycket dålig utställning just för att deras 
kulturarv inte alls finns representerat. Det är trivial värderelativism.  

En annan form av värderelativism är deskriptiv värderelativism. Det innebär 
att det som är bra respektive dåligt för olika människor också kan vara bra respek-
tive dåligt enligt olika människor, baserat på deras värderingar (Bergström 2004, 
s. 112). Museologiskt kan vi här tänka oss att en person anser att utställningen är 
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dålig, inte pga att han tillhör en grupp som har blivit förfördelad i utställning, utan 
för att enligt hans värdeomdöme är t ex utställningen estetiskt icke tilltalande.  

Semantisk värderelativism tror jag kan vara vanligt inom framförallt konstmu-
seum. Semantisk värderelativism innebär att de olika värdetermer vi använder oss 
av har olika innebörd i olika sammanhang. Det kan t ex skilja sig mellan hur vi 
använder uttryck i ett vardagssammanhang mot hur vi använder det i ett profess-
ionellt sammanhang (Bergström 2004, s. 113). Om jag bedömer en tavla som 
”bra”, kan det betyda olika saker beroende på om jag gör det utifrån de estetiska 
kriterier som existerar i den specifika kontext som konstnären befinner sig i, eller 
om jag gör bedömningen utifrån min personliga normativa smak. Samma bedöm-
ning av samma tavla av samma person kan betyda olika beroende på vilket refe-
renssystem man anknyter till.  

Generell normativ relativism brukar referera till konceptet att man ska agera i 
förhållande till de värderingar som råder i ens kultur. Man kan då konstatera att 
normativa värderingar skiljer sig från kultur till kultur. Men man kan även appli-
cera det på rent estetiska bedömningar (Bergström 2004, s. 114–115).  

Eftersom det inte enbart gäller hur man bör agera, utan även hur man kan be-
döma konst och kulturhistoriska föremål kan den generella normativa relativismen 
hjälpa oss för att förstå hur vissa människor bedömer det materiella kulturarvet. 
Jag kommer senare återkomma till problematiken i att bedöma och ställa ut före-
mål ur en helt annan kulturell kontext än sin egen.     

Det här filosofiska kapitlet är menat att ge en grund för hur vi kan gå vidare i 
vår museologiska värdeteori. Vi kan t ex definiera vilken form av värderelativism 
som människor utgår ifrån när de värderar föremål i utställningar eller hela ut-
ställningar. Det ger förhoppningsvis en viss förståelse för hur det kan komma sig 
att människor värderar samma föremål på så vitt olika sätt.  

Ekonomisk värdelära 

En annan form av värdeteori är det ekonomiska värdet. Med andra ord vad vi är 
beredda att betala för en vara eller tjänst. Exakt vad priset på olika varor bör vara 
har länge diskuterats. Fram till slutet av 1800-talet ansåg de flesta ekonomer att 
värdet på en vara bestäms av det nödvändiga arbetet som krävs för att tillverka 
den. En varas arbete var med andra ord objektivt. Teorin kallas arbetsvärdeteorin 
eller arbetsvärdeläran och var central för de klassiska ekonomerna som Adam 
Smith och David Ricardo (Vaughn 1978, s. 313-315). Arbetsvärdeteorin innehål-
ler dock en mängd paradoxer som dåtidens ekonomer inte hade teoretiska verktyg 
goda nog att belysa. Varför var en diamant betydligt dyrare än vatten som är 
livsviktigt för att överleva? Varför varierade priset på samma vara beroende var 
den såldes, trots att mängden arbete för att skapa varan var densamma? En bättre 
belysning av sådana paradoxer skedde på 1870-talet då den österrikiske ekonomen 
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Carl Menger framlade sin teori om marginalnytta. Enligt marginalnytteteorin be-
stäms varupriset av kundens marginalnytta, vilket är den upplevda extra nytta som 
en ytterligare enhet av samma vara ger. Effekten är att en vara måste upplevas 
som nyttig för att vara värdefull. Värdet på en vara är alltså subjektivt upplevd, 
inte objektiv. Att en diamant är värd mycket för människor har inget med tiden 
arbete och mängden människor som har arbetat i diamantgruvan att göra. Många 
saker som det läggs ner mycket arbete på visar sig vara helt värdelösa för männi-
skor (Menger 1976, s. 146-147).  

De s k neo-klassiska ekonomerna som Carl Menger och Stanley Jevons ut-
vecklade en matematisk analys baserad på nyttovärdet och marginalvärdet. 

Marginalnyttoanalysen brottades dock med problem, vilket Ludvig Von Mises 
tar upp i sina skrifter. Von Mises vidareutvecklar marginalnyttoanalysen och ger 
upphov till den österrikiska skolan inom nationalekonomi. Den österrikiska skolan 
analyserar ekonomiska frågor utifrån ett axiomatisk-deduktivt resonemang base-
rad på metodologisk individualism. Forskningsfältet är således människans och 
människors samspelade agerande, där ekonomisk teori utgår från vad som kan 
sägas med säkerhet om individen. Därifrån dras slutsatser om ekonomiska händel-
ser. Von Mises analys är vidare användbar för oss här, vilket jag visar i min upp-
sats.  

Värde existerar inte i föremål, utan inom oss själva. Det är sättet som männi-
skor reagerar på omständigheterna i deras miljö (von Mises 1949: 96). 
Marginalnyttan behandlar inte den faktiska fysiska kapaciteten av ett föremåls 
värde. Faktiskt inte alls föremålets värde utan föremålets upplevda värde en män-
niska förväntar sig av ett föremål (von Mises 1949, s. 124-125). 

Värdet på det materiella kulturarvet definieras sällan i ekonomiskt värde. Man 
talar ibland om ”ovärderligt”. Men likväl är museala föremål försäkrade och ett 
ekonomiskt värde måste på något sätt bestämmas. Samma sak när föremål ska 
förvärvas. Oftast sker det genom donationer, men ibland måste museum köpa in 
föremål. Föremålet har då ännu inte blivit en del av kulturarvet. Det sker först när 
föremål placeras i samlingarna, i en museal kontext. Då stiger värdet på föremålet. 
Det är exakt samma föremål.  

Inget har lagts till eller tagits bort, men enbart genom att det numera är en del 
av kulturarvet stiger priset. Många menar att det nu är ovärderligt. Att det inte 
längre går att köpa för pengar. Jag kommer att senare återkomma till konceptet 
om ovärderligt.  

 I Sverige köps föremål ibland in till museum, men de säljs aldrig. Men likväl 
måste ett ekonomiskt värde sättas framförallt i försäkringsfrågor. Det är extra vik-
tigt vid utlåning av föremål. Intendenten brukar då ta reda på om föremålet har 
lånats ut tidigare och se vad försäkringsvärdet då var, och justera det uppåt för 
inflation. Om det tidigare inte har lånats ut, kan intendenten ta hjälp av aukt-
ionskammare som nyligen har sålt liknande föremål. Så ekonomiskt värde före-
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kommer även när det gäller materiellt kulturarv. Min subjektiva uppfattning är 
också att museitjänstemän ogillar att tala om ekonomiskt värde i samband med 
museala föremål. Föremålen befinner sig i en helt annan värdekategori. En värde-
kategori där ekonomiskt värde inte är applicerbart. Denna syn kan jag omöjligen 
dela, vilket bl a belyses nedan, där vi tittar närmare på givare/donator och 
hans/hennes bevekelsegrunder för donationen.  

Gåvan och varför vi ger 
Varför människor ger bort föremål utan att få en direkt motgåva eller betalning är 
en fråga som antropologer länge har diskuterat. Jag anser att för att förstå hur 
människor värderar museala föremål, är det först viktigt att förstå varför männi-
skor vill donera föremål till museum. Väldigt få av de föremål museum förvärvar 
idag, köps in. Nästan allting är gåvor. Men varför vill människor överhuvudtaget 
ge bort saker? Den första som studerade gåvor ingående var den franska sociolo-
gen Marcel Mauss (1872-1950). I sin bok Gåvan från 1972, men ursprungligen 
utgiven som artiklar åren 1923-1924, studerar Mauss ett flertal etnografiska fält 
där givandet och mottagandet av gåvor är en grundläggande del av den socio-
kulturella kontexten. Mauss grundläggande tes är att gåvor aldrig är frivilliga, 
spontana eller osjälviska. De är påtvingande och kräver alltid reciprocitet, dvs de 
kräver att man återgäldar dem (Mauss 1972, s. 17). Mauss etnografiska exempel 
är visserligen framförallt hämtade från Melanesien och Polynesien, men han häv-
dar att samma moral och principer gällande gåvoutbyte fungerar i vårt samhälle, 
men mindre påtagligt (Mauss 1972, s. 18). Mauss talar om inneboende krafter och 
principer som gör att gåvor alltid måste betalas tillbaka (Mauss 1972, s: 17). Be-
tala tillbaka gåvan är av samma vikt som att ge den. Det finns en inneboende 
skyldighet att ständigt återgälda gåvor. Motgåvan bör gärna vara större eller bättre 
än den man senast fick. Det finns också en skyldighet att hela tiden ta emot gåvor. 
(Mauss 1972, s. 27).  

Skillnaderna mellan gåvor och byteshandel kan vara viktiga att belysa för att 
helt förstå principerna bakom gåvan. Det är en skillnad som kan definieras lite 
olika. En gåva är ett föremål som skänks mellan personer som redan är bundna till 
varandra. Gåvor reproducerar och understryker sociala relationer. 

Ett historiskt exempel är relationerna mellan romare och germaner under 300-
500-talen. Relationerna var ofta spända, och ett smidigt sätt för den romerska aris-
tokratin att skapa allianser och bryta upp den germanska solidariteten, var att 
skänka dyrbara föremål till enskilda germanhövdingar (Andersson & Herschend 
1997, s. 32).   

 Byteshandel sker mellan människor som kan vara helt fria agenter, och upp-
rätthåller inte sociala relationer på samma sätt. Snarare reproducerar byteshandel 
relationen mellan föremål och upprätthåller föremålens produktion (Humphrey & 
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Hugh-Jones 1992, s. 7). Det intressanta med den här definitionen är att den utgår 
från premissen att gåvor byts mellan människor som redan har en relation, för att 
bibehålla och fördjupa den relationen.  

David Graeber menar tvärtom, i sin tolkning av Mauss, att gåvor fungerar 
som ett sätt att skapa relationer mellan människor och grupper som annars inte 
skulle vilja ha något med varandra att göra (Graeber: 2001, s. 27). Men den defi-
nitionen visar inte på någon skillnad mellan gåvor och handel. Enligt Alfred Gell 
ligger skillnaden i den sociala kontexten där bytet görs. Det är inte relationen mel-
lan människor och föremål eller mellan föremål och föremål som definierar en 
gåva. Gåvor utbyts i en kontext där sociala relationer reproduceras (Gell 1992, s. 
146). Gells definition utesluter inte att gåvoutbyte kan ske mellan människor som 
inte redan har en social relation till varandra. Men han visar samtidigt på skillna-
den mellan ett gåvoutbyte och handel. 

Här kan vi se tydliga skillnader mellan Mauss etnografiska exempel och vår 
museala kontext. När man donerar ett föremål till ett museum så kan man aldrig 
förvänta sig en motgåva, varken direkt eller senare. Det finns heller ingen skyl-
dighet från museets sida att ta emot gåvan. Tvärtom är det oftast så att museet 
tvingas tacka nej.  

Jag anser att den principiella skillnaden ligger i att Mauss exempel kommer 
från rena gåvoekonomier. Samhällen där rikedom och överflöd skänker ära, men 
också skapar en absolut skyldighet att dela med sig av sin rikedom i form av gå-
vor (Mauss 1972, s. 22). Vårt ekonomiska system skulle kunna definieras på 
många olika sätt, men det är absolut ingen gåvoekonomi. Däremot existerar även 
utbytandet av gåvor i vårt samhälle.  

Jag hävdar att även här existerar reciprocitet, principen om att man någon 
gång måste återgälda gåvan. Men om Mauss exempel inte är applicerbart på var-
för människor ger gåvor till museum, varför ger vi då? En viktig princip inom 
gåvoutbyte, som även Mauss belyser, är tanken att man ger en del av sig själv när 
man ger bort en gåva. Det är ett ganska svävande påstående anser jag. David 
Graeber belyser det utmärkt genom att helt enkelt ställa frågan, om man ger bort 
en del av sig själv, vilken del då? (Graeber 2001, s. 164) När det gäller gåvoutbyte 
är det kanske snarare det man inte ger bort som är det intressanta och som kan 
förklara varför vi vill donera föremål till museum. 

 Annette Weiner menar att antropologer som har studerat gåvoekonomier har 
fokuserat alltför mycket på idén om reciprocitet. Kopplingen gåvor och reci-
procitet har blivit axiomatisk. Weiner menar tvärtom, att det inte är skyldigheten 
att återgälda gåvor som skapar förtroende och sociala relationer. Det är snarare 
förmågan att hålla vissa föremål utanför gåvo- och byteshandel som ger ära och 
förtroende (Weiner 1992, s. 149-150). Weiner talar om den paradoxala principen 
att behålla föremål samtidigt som man ger bort dem. Människor och grupper ut-
sätts ständigt för utmaningar hur de ska kunna reproducera sitt förflutna, samtidigt 
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som föremål ständigt ska ges bort (Weiner 1992, s. 152). Vissa föremål, som en-
ligt Weiner inte kan ges bort, symboliserar ägarens personliga erfarenheter och 
hans sociala status. De säger något om ägarens eller gruppens historia (Weiner 
1992, s. 36).  

Alfred Gell intar den raka motsatsen till Weiner. Han menar att de föremål 
som inte kan ges bort, förlorar den statusen i och med att de blir en gåva. Föremå-
lens ägare mister nu sin rätt till gåvan. Men han mister inte rätten till gåvans soci-
ala identitet (Gell 1992, s. 145).  

Jag hävdar att vi här kan finna en bra ledtråd till varför människor vill donera 
föremål till museum. När vi ger dem till museum har vi fortfarande kvar den soci-
ala identitet det innebär att äga föremålet, trots att vi ha givit upp den faktiska 
äganderätten till dem.  

Weiner menar att vårt samhälle med ständig massproduktion och konsumtion 
skapar stora utmaningar för de föremål som vi inte anser bör säljas eller bytas 
(Weiner 1992, s. 154). Jag håller med om det påståendet. Det övergripande målet i 
vårt samhälle har blivit konsumtion. Att donera till ett museum kan tänkas vara ett 
lämpligt alternativ för många som inte vill eller kan ha kvar föremål som de sam-
tidigt inte anser bör säljas. När föremålen har förvärvats av museet, är det nu att 
betrakta som en del av vårt kulturarv. Den identitet som kommer av att ha ägt ett 
sådant föremål finns kvar hos den tidigare ägaren, trots att själva föremålet nu ägs 
av museet. 

Utbytandet av gåvor, oavsett om det sker på Trobrianderna eller i Sverige, 
skulle kunna falla under det som Arjun Appadurai kallar värdeturneringar. Vär-
deturneringar är komplexa periodiska skeenden som på ett eller annat vis är un-
dantagna från den vanliga ekonomiska sfären. Att deltaga i värdeturneringar är 
något som skänker ära och anseende (Appadurai 1986, s. 21). Det är möjligt att 
Appadurais samlingsnamn, värdeturneringar, är för generellt i ett försök att kunna 
applicera det universellt. Men jag tycker ändå att det kan ge oss en ledtråd för att 
förstå motiven till varför vi ger.  

En annan modell som kan användas för att förklara varför människor vill do-
nera föremål till museer, är de begrepp som framlades av den franska sociologen 
Pierre Bourdieu. De begrepp som Bourdieu använder sig av för att förklara socialt 
handlande är habitus, kapital och fält (Carlbom 1997, s. 211-214).  

Under Bourdieus tid som student i Paris, dominerades det sociologiska fältet 
av existentialismen som företräddes av Jean-Paul Sartre, samt strukturalismen 
som företräddes av Claude Lévi-Strauss. Existentialismen sätter individen i fokus 
för allt handlande, medan individens agerande är underordnat universella, ab-
strakta principer inom strukturalismen. Bourdieu försökte finna en medelväg mel-
lan Sartres extrema subjektivism och Lévi-Strauss teorier där människan reduce-
rades på bekostnad av objektiva strukturer. Bourdieu menade att människan var-
ken var helt styrd av objektiva strukturer, eller subjektiva krafter. Bara genom att 
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ta såväl det subjektiva som det objektiva i beaktande, kunde man förstå socialt 
handlande. Med sina tre nyckelbegrepp försökte Bourdieu lösa det klassiska pro-
blemet inom samhällsvetenskapen, om subjektivt kontra objektivt (Carlbom 1997, 
s.210). 
 Bourdieus tre nyckelbegrepp, habitus, kapital och fält, kan med fördel appliceras 
på vår museala kontext. Jag tror att begreppen kan användas för att förstå några av 
de motiv som gör att människor vill donera föremål till museum. 

Habitus syftar på ett system av dispositioner som hjälper människor att agera 
och orientera sig socialt. Dispositionerna är resultat av kognitiva erfarenheter som 
lagras i människors sinnen. Habitus kan användas för att förstå hur dispositionerna 
samverkar när människor agerar i en komplex social miljö (Carlbom 1997, s. 
211). I vissa sociala sammanhang fungerar habitus, medan i andra uppstår det 
problem mellan habitus och den sociala miljön. Om habitus då är starkare än den 
sociala miljön, är det möjligt att omforma miljön. Men om de sociala betingelser-
na är starkare än habitus, måste individen dra sig tillbaka eller förändas själv 
(Carlbom 1997, s. 211). Bourdieu menar att socialt handlande sker per automatik. 
Människor reflekterar inte över varför man agerar på ett specifikt sätt. Habitus kan 
enligt Bourdieu på så vis förklara många av samhällets maktstrukturer. Det är 
habitus som får människor att uppleva sin situation som självklar, istället för att 
reflektera över den och tillskansa sig den kunskap som behövs för att förändra 
situationen (Carlbom 1997, s. 211). Habitusbegreppet kan även förklara hur, och 
varför, människor ur olika samhällsklasser agerar olika. Vilken samhällsklass en 
individ tillhör avgör individens dispositioner, och därmed habitus.  En uppfattning 
som smak, är inte en medveten värdering hos individen, utan ligger i den omed-
vetna delen av habitus (Carlbom 1997, s. 212-213). 

Ett annat av Bourdieus nyckelbegrepp är kapital. Bourdieu definierar kapital 
som olika värden och tillgångar som människor tillskansar sig under livet. Det 
mest framträdande av kapitalbegreppen är symboliskt kapital. Symboliskt kapital 
är något som erkännes av andra människor. Vissa människor och institutioner 
åtnjuter respekt och förtroende beroende på att andra människor erkänner deras 
symboliska kapital (Carlbom 1997, s. 213). En mer specifik form av symboliskt 
kapital, är kulturellt kapital. En person kunnig inom t ex litteratur, konst eller kul-
turarv kan sägas äga ett högt kulturellt kapital (Carlbom 1997, s.  214).  

Det tredje, och sista av Bourdieus nyckelbegrepp är fält. Fält används för att 
illustrera att verkligheten består av olika enheter. Enligt Bourdieu existerar ett 
socialt fält när en avskild grupp människor och institutioner strider om något som 
är gemensamt för dem. Olika agenter strider på ett socialt fält med olika former av 
symboliskt kapital. Det som satsas är sociala investeringar, det symboliska kapi-
talet. Vinsten är en ökning av detta kapital (Carlbom 1997, s. 214).  

Aje Carlbom uttrycker det på följande sätt:  
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Ett socialt fält i Bourdieus mening existerar alltså som fält, om det finns ett avgränsningsbart 
system av relationer mellan olika positioner som innehas av specialiserade aktörer (individer 
och institutioner) som utkämpar en kamp om gemensamma värden (Carlbom 1997, s. 214).  
Vi kan tänka oss kulturarvsinstitutionerna som ett fält, där museologer strider 

med varandra gällande det materiella kulturarvet. Ett bra exempel är den eviga 
frågan om gallring, där olika läger förespråkar olika lösningar. Till detta fält förs 
det materiella kulturarvet av donatorer. Vad är det då som får människor att do-
nera? Det är uppenbart att ett museum som institution åtnjuter högt symboliskt 
kapital. Människor litar på museum som bärare av vårt kulturarv. Vissa talar om 
museum som ett ”tempel”, där museum kan liknas vid det kyrkorna en gång re-
presenterade och museitjänstemännen kan liknas vid präster. Det kan synas vara 
en extrem analogi, men den visar på den respekt ett museum åtnjuter. Vilket sym-
boliskt kapital som finns hos ett museum. Innebär då det att en person som done-
rar till ett museum också höjer sitt symboliska eller kulturella kapital? Jag vill 
hävda att det är så. Att kunna säga att man har donerat ett föremål till ett museum, 
att den numera är en del av vårt svenska kulturarv anses nog mycket fint i många 
kretsar. Naturligtvis inte i alla kretsar och hos alla människor. Många är nog helt 
ointresserade om huruvida en person har donerat sin gungstol till stadens museum. 
Men det följer helt Bourdieus linje, där symboliskt kapital vinns, just genom att 
det erkännes hos andra människor. Om man ska erkänna det symboliska kapitaler 
eller ej, är avhängt en människas habitus. Beroende på individens dispositioner, 
det kognitiva upplevda hos individen. Det formar individens syn på museum och 
dess funktion i samhället. Det är här viktigt att minnas att Bourdieu påstår att ha-
bitus kan förklara samhällets maktstrukturer. Om det är sant, betyder då det att 
människor med ett visst habitus är de som donerar till museum? Får det som följd 
att det materiella kulturarvet från de samhällsgrupperna med ett annat habitus, inte 
blir representerat på museum då de inte har ett intresse av att donera?   

Varför vi samlar 
Gåvan är intimt förknippad med samling och samlande. Man kan inte tänka på 
gåvan utan att nämna samlande. Varför museum och andra kulturarvsinstitutioner 
samlar föremål kan tyckas vara en betydligt enklare fråga att svara på än varför 
människor skulle vilja donera föremål till samma institutioner. De föremål mu-
seum samlar in blir till slut en del av kulturarvet. Men vad är ett kulturarv egentli-
gen? Etnologen Stefan Bohman ger kulturarvsbegreppet tre huvudbetydelser: 

Kulturarv är de lämningar vi ser som vårt eller andras positiva arv (som vi kan gilla) vilka 
därför skall prioriteras i bevarandet och användandet. 

Kulturarv är det mest symbolbärande lämningarna (oavsett om vi gillar dem eller inte) vilka 
format oss eller andra och därför skall prioriteras i bevarandet.  
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Kulturarv är i grund och botten allt vi ärvt (Bohman 1997, s. 14). 

Bohmans definitioner av kulturarvet kan självfallet ifrågasättas och kan anses vara 
för snävt eller för brett. Man skulle t ex kunna tillägg att kulturarvet är ett uttryck 
för förfining och koppla det tillbaka till habitus. Ytterligare en aspekt är samlandet 
av kulturarv som ett uttryck för det biologiska. Människan som samlare och natur 
kontra kultur. Men för att kunna gå vidare måste vi använda oss av någon form av 
definition gällande kulturarv. Det är viktigt att hela tiden ha i åtanke att kultur-
arvsbegreppet och skapandet av det materiella kulturarvet inte är något som är 
axiomatiskt. Det är i högsta grad något subjektivt och i många fall godtyckligt. 
Kulturarvsproblematiken är ett vanligt förkommande ämne hos museologer och 
etnologer. Frågor som kan uppkomma kan gälla t ex, hur museer ska välja? Hur 
vet museer vilket föremål som är mest representativt? Hur vet museet vad som 
kommer upplevas som viktigt på lång sikt? För att kunna svara på dessa frågor är 
det viktigt att ha en bra samtids – och forskningsorientering, kunskap om de be-
fintliga samlingarna samt teoretiska och metodiska insikter. Men det är likväl en 
fråga om perspektiv och en vetskap om att man egentligen inte samlar för framti-
den, utan för samtiden (Silvén-Garnet 1997, s. 35–37). Att definiera och välja 
kulturarv är även den fråga om makt. Alla har inte rätt eller möjlighet att definiera 
sitt eget kulturarv. De personer som tar sig rätten att definiera kulturarv har en 
maktposition i förhållande till de människor som får sitt kulturarv definierat, eller 
inte definierat (Bohman 2005, s. 201). Det kan variera vilka grupper som har makt 
att definiera kulturarvet. Men traditionellt sett har det alltid varit staten som har 
definierat vad det svenska kulturarvet är och inte är. Det har naturligtvis inneburit 
att många föremål som inte passar in i det staten vill visa upp då har sorterats bort. 
Det kan vara föremål som vittnar om negativa aspekter i samhället såsom makt-
missbruk (Beckman 1998, s. 15). Det traditionella motivet för statens engagemang 
i kulturavet har varit statsbyggnad, nationsformering och folkfostran (Beckman 
1998, s. 16). 

Under 1600-talet uppstår två typer av kulturarvspolitik i Sverige. Den ena de-
len avser att beskydda fornlämningar från skövling och säkerställa dem för fram-
tiden. Den andra delen är den forskning som knyts till kulturarvet, och den nation-
ella propaganda som följer i dess spår. Det är också under denna tid som principen 
att det är statens uppgift att vårda kulturarvet dyker upp och segmenteras (Beck-
man 1998: 16). Under 1700-talet spelar kulturarvsforskningen en mer undan-
skymd roll. Statsmakten försvagas och kulturimporten ökar. Under Gustaf III tid 
får det svenska kulturarvet ett visst uppsving, men det är framförallt under 1800-
talet som det svenska kulturarvet går mot en ny storhetstid. Nationalismen och 
romantiken var på modet, och det passade väl in med tanken på att materiellt kul-
turarv skulle bevaras (Beckman 1998, s. 16). Under 1900-talet händer mycket 
inom kulturarvsbranschen. Samtidigt som samhället upplever en stark national-
ism, befinner vi oss även i kölvattnet av unionsupplösningen med Norge och en 
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stormaktskonkurrens i Europa (Beckman 1998, s. 18). Vi kan även se en föränd-
ring i sättet att förhålla sig till kulturarv. Det blir mindre av det vördnadsfulla och 
mer av det antikvariska och vetenskapliga under 1900-talet (Beckman 1998, s. 
18). Ansvaret för kulturarvet blev alltmer professionaliserat och institutionaliserat 
under 1900-talet. Det var framförallt då dagens system växer fram. Det som är att 
betrakta som ett kulturarv är det som statliga och kommunala myndigheter pekar 
ut. Naturligtvis i samråd med etnologer, historiker, museologer med flera (Alzén 
2005, s. 192). Än idag är det enbart museum som bevarar det materiella kulturar-
vet (Silvén-Garnet 1997, s. 31). 

Historiskt sett har det enbart varit de rika och mäktiga som har samlat. Att 
samla har varit ett sätt att visa upp sin rikedom, och viktigt för det sociala um-
gänget. Redan under hellenistisk tid började grekerna samla föremål i och med 
införseln av lyxvaror från Orienten. Under medeltiden var det framförallt kyrkan 
och adeln som stod för samlandet i samhället. Men den riktiga höjdpunkten för 
samlandet som fenomen kom på 1700 och 1800-talen. Stora mängder föremål 
fördes till Europa från Den Nya Världen. Det gav upphov till de s k Wunderkam-
mern, kuriosakabinetten. Kuriosakabinetten fylldes med såväl naturföremål som 
kulturföremål från exotiska länder (Belk 2006, s. 535-536).   
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Mot en museologisk värdeteori – en diskussion 

Jag har kallat min uppsats ”mot en museologisk värdeteori”. Jag har gjort det för 
att jag har haft som mål att undersöka olika värdeteorier kopplat till materiellt 
kulturarv. Jag har hittills gått igenom olika former av värdeteorier, såväl rent filo-
sofiska som ekonomiska. Dessa teorier kan säkerligen appliceras i vissa fall på ett 
musealt föremål. Men oftast är det svårt, om inte omöjligt, att använda den typen 
av värdeteorier för att förstå värdet på det materiella kulturarvet. Mitt mål är att 
försöka ge alternativa förklaringar till hur vi värderar det materiella kulturarvet, 
och varför. Ekonomiskt utbyte skapar värde. Men när vi ska studera värdet på det 
materiella kulturarvet måste vi fokusera mer på de faktiska föremålen, och mindre 
på utbytandet av föremålen (Appadurai 1986, s. 3). Ett viktigt koncept när det 
gäller föremåls värden, är det om värderegimer. Föremål cirkulerar genom olika 
värderegimer i tid och rum (Appadurai 1986, s. 4). Om vi överför principen om 
värderegimer till vår museala kontext, så får en tydlig bild av hur det kan fungera. 
Ett föremål som tidigare hade värderats utifrån sitt ekonomiska värde, marginal-
nyttan, placeras nu i en museal samling. Följden blir att trots att vi har exakt 
samma föremål, så förändras värdet då det har placerats i en annan värderegim. 
Här måste förtydligas vad vi menar med förändring av värdet. Föremåls värde kan 
hela tiden förändras. Det är inget ovanligt alls. Det speciella här är att föremålet 
har gått från en värderegim, den ekonomiska handelsregimen, till kulturarvsregi-
men. Vi kan härmed inte längre tala om ekonomiskt värde. Föremålet kan, i ordets 
vidare betydelse, definieras som ovärderligt. Ett föremåls värderegim är dock inte 
statiskt. Ett föremål, precis som människor, har biografier, och rör sig genom flera 
olika värderegimer under sin livstid. Ett föremål är inte en sak, snarare än en an-
nan, utan i en fas snarare än en annan fas. (Appadurai 1986, s. 17). Det är också 
viktigt att skilja på föremåls kulturella biografi och dess sociala historia. Ett fö-
remål får sin kulturella biografi genom att det förflyttas genom värderegimer och 
ägare och därmed ackumulerar kontext från varje ägare och regim.  

Ett specifikt föremål kan samtidigt tillhöra gruppen ”artefakter” eller ”materi-
ellt kulturarv”, och därmed tillhöra en bredare social historia (Appadurai 1986, s.  
34). Även om ett föremåls kulturella biografi och dess sociala historia inte är 
samma sak, är de ofta kopplade till varandra. Den ständiga förändringen i ett fö-
remåls biografi, kan under längre tidsrymder även leda till förändringar av före-
målets sociala historia (Appadurai 1986, s. 36). 



 21 

Förändring av vilken värderegim ett föremål tillhör, sker effektivast genom att 
en viss grupp skapar ett monopol att kunna producera, handla och definiera speci-
fika föremål. Det kan skapas genom såväl juridiska som kulturella restriktioner. 
Men även mer informella, där människors expertis inom olika områden krävs för 
att kunna ta del av dessa föremål (Appadurai 1986, s. 38). Etnografiska jämförel-
ser kan visa oss hur vissa föremål med specifika värderegimer enbart är tillgäng-
liga för personer med adlig eller kunglig härkomst (Appadurai 1986, s. 24). Om vi 
överför det på vår museala kontext, kan vi tydligt se hur de människor som befin-
ner sig i kulturarvssfären har ett monopol på att definiera vad som lämpar sig som 
materiellt kulturarv.  

Museologen Simon Knell menar att musealt konnässörskap, att vara en skick-
lig intendent, innebär att man kan definiera värde. Precis om vi har nämnt tidigare 
handlar det nu inte om marknadsvärde, utan om värdet som kommer av att kunna 
svara på frågan: ”vad och hur vill det här föremålet bidraga till vår förmåga att 
veta (Knell 2004, s. 34)?” Enligt Knell uppstår alltså musealt värde när musei-
tjänstemannen klarar av att uthämta kunskap från ett föremål. Vi skulle då kunna 
hävda att när ett föremål ger oss kunskap, så är det en del av det materiella kultur-
arvet. Det påståendet är dock alltför generellt. Det måste till fler aspekter för att 
ett museum ska vara intresserat av att bevara ett föremål. 

Men vi kan här se hur museologen, eller kulturarvsvetaren, som genom sitt 
konnässörskap är den som bestämmer om ett föremål är värt att betrakta som en 
del av vårt materiella kulturarv. Det kan utan tvekan leda till ren godtycklighet. 
Men då det inte finns exakta mått och regler för vad som är och vad som inte är ett 
kulturarv, måste vi lita till museologens omdöme.  

Jag vill återgå till konceptet om att materiellt kulturarv ges värde genom sin 
förmåga att förmedla kunskap. Om det enbart var föremålets bakomliggande kon-
text, den kunskap den kan skänka oss som ger det materiella kulturarvet dess 
värde, skulle man kunna fråga varför vi inte bara dokumenterar ett föremål och 
fotograferar det. Det skulle spara utrymme och pengar. Vi skulle kunna ha utställ-
ningar med bilder istället för faktiska föremål. Utifrån denna synvinkel är det fak-
tiska föremålet inte nödvändigt (Knell 2004, s. 2-3). Andra media kan ta över mu-
seers roll som samhällets minne. Alternativt att museum ändrar sin inriktning till 
mer digitalt samlande (Knell 2004, s. 19). Knell förespråkar att ett steg i den rikt-
ningen vore önskvärt. Museum bör flytta sin tyngdpunkt från att samla, till att 
dokumentera. Museer skulle på så sätt slippa risken att göra fetischer av föremå-
len de samlar på. Motståndare till detta synsätt påtalar att objekten i sig kan för-
medla känslor som en dokumentation av dem inte kan göra. Museibesökare för-
väntar sig också att få bevittna de autentiska föremålen. Inte kopior av dem (Knell 
2004, s. 46-47). Som vi tidigare har nämnt har föremål många olika biografier. 
Det som idag kan definieras som materiellt kulturarv, kan ha börjat sin ”livscykel” 
som förbrukningsvara. Men även förbrukningsvaror representerar olika former av 
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kunskap. Det är kunskap om råvaran, kunskap om den teknik som krävs för att 
förädla råvaran och producera förbrukningsvaran.  

Det är framförallt viktigt att skilja på produktionskunskapen och konsumt-
ionskunskapen om en vara. Om vi utgår från att ett föremål har en ”livshistoria”, 
måste vi titta på föremålets biografi under hela dess livscykel, för att kunna förstå 
vad som skänker föremålet värde (Appadurai 1986, s. 41). Något jag vill tillägga 
här är att även kunskapen om förbrukningsvarors biografier kan bli varor i allt 
större grad. Detta är framförallt sant i vårt komplexa kapitalistiska samhälle (Ap-
padurai 1986, s. 54).  

Det är uppenbarligen så att det inte enbart är föremålens förmåga att förmedla 
kunskap som ger dem deras värde. Det är en viktig aspekt, men inte hela sanning-
en. Föremål som museer förvärvar genom donationer, och bestämmer sig för ska 
bli en del av samlingarna har ofta ett mycket starkt symbolvärde. Museer är ofta 
en del av människors identitetsskapande. Föremål kan vara starkt kopplade till en 
specifik samhällsgrupp, och genom att museet accepterar föremålet i sin samling 
förstärks och reproduceras den berörda gruppens identitet (Knell 2004, s. 24). En 
annan princip som ofta nämns när det gäller värde på museala föremål, är den om 
ålder. Ett gammalt föremål måste, bara pga sin höga ålder bevaras i ett museum 
brukar det hävdas.  

När ett museum väl har accepterat ett föremål i sina samlingar av den anled-
ningen, går det rimligtvis aldrig att gallra ut föremålet. För ju längre den ligger i 
museets magasin, ju äldre blir den, och blir då alltmer värdefull (Knell 2004, s. 
42). 

Men tid har en viss betydelse när man talar om kulturarv. Begreppsdelen –arv 
tyder ju implicit på ett resonemang om tid. Vi kan också se att ett föremåls ålder 
ges betydelse när vi kodar och tolkar föremålet (Bohman 2005, s. 202). Jag tror 
det till viss del kan härledas till att ett äldre föremål samlar på sig många olika 
biografier. Men det kan även kopplas till vår vördnad för det gamla. Jag ska åter-
komma till konceptet om vördnad. 

Genom att tillhöra en värderegim skild från bytesvaror, symboliserar det ma-
teriella kulturavet även en tidsperiod. Bytesvaror kan sägas representera det mo-
derna, medan kulturarv representerar motsatsen (Miller 1987, s. 130). Det speci-
ella med materiellt kulturarv, är föremålets förmåga att definiera vem människor 
är i ett historiskt perspektiv (Miller 1987, s. 52). 

En annan fråga som ligger nära den om identitetsskapande, är den om metafo-
rer. Metaforer är nödvändigt för att människor ska kunna förstå den värld vi lever 
i. Det finns ett glapp i förståelse mellan ordens värld och föremålens värld. För att 
kunna överbrygga det glappet, skapar vi människor metaforer (Tilley 1999, s. 6). 
Metaforer kan även överbrygga glappet mellan det konkreta och det abstrakta. 
Metaforer är kulturellt baserade, vilket innebär att i metaforer ligger ”ledtrådar” 
eller ”nycklar” till att förstå den specifika kulturella kontexten. Genom metaforer 



 23 

kan vi även länka samman individer med grupper och förstår hur de grupperna 
skapas (Tilley 1999, s. 8-9). När det gäller metaforer hos föremål, materiellt kul-
turarv i vårt fall, kan man hävda att genom att använda metaforer om det man 
känner till (föremålet/natur) så kan man förklara det man inte känner till (kultur) 
(Tilley 1999, s. 28). Föremålen kan också genom sina metaforer vara avsedds att 
väcka känslor snarare än kunskap. Det kan t ex vara flaggor eller andra nationella 
föremål som väcker patriotiska känslor. Religiösa föremål som krucifix kan också 
syfta till att väcka känslor genom sina metaforer (Tilley 1999, s. 32).  Ett etnogra-
fiskt exempel på ett bruksföremål med starka metaforiska betydelser utöver sin 
rena funktionalism är det nät, kallat bilum, som används av kvinnor på Nya Gui-
nea. Bilum är ett stort nät som används till att bära andra föremål med. Kvinnorna 
hänger det över axeln med föremålen inuti nätet då de används. Det här enkla fö-
remålet döljer dock djupa metaforer långt viktigare än bara dess uppenbara funkt-
ion.  

En bilum är en tydlig kvinnlig symbol, som representerar födelse och magen 
där barnet växer. (Tilley 1999, s. 62-64). Tekniken att väva bilum monopoliseras 
av kvinnor. De bilum som används av män görs av råmaterial redan skapat av 
kvinnor. Vi kan här se en tydlig kulturell restriktion hur en bilum får och inte får 
göras (Tilley 1999, s. 65).  

Den här typen av metaforer hos artefakter kan vi självfallet finna även i vår 
museala kontext. Föremål ska inte enbart bidraga till kunskap, utan även väcka 
känslor. Föremålens utformning och estetik kan även den rymma metaforer. Att 
förstå kontexten bakom råmaterialet kan även det ge ledtrådar till en djupare me-
taforisk förståelse för artefakten (Tilley 1999, s. 264). Artefakter kan ha lager ef-
ter lager av metaforisk betydelse, likt en lök. När vi ”skalar av” metafor kommer 
vi inte ner till en kärna av sanning, utan snarare till en serie av metaforiska föränd-
ringar (Tilley 1999, s. 266). 

Artefakters symbolik kan även hjälpa oss att förstå de undermedvetna katego-
riseringar och diskrimineringar som människor gör för att bringa ordning i naturen 
(Miller 1987, s. 107). 

Föremålens metaforiska betydelser ger oss en tydlig ledtråd till värdet av det 
materiella kulturarvet. Om museer slutar samla föremål, och istället enbart doku-
menterar den rena kunskapen om ett föremål, förloras de fysiska metaforerna. 
Olika människor kan uppleva vitt skilda bilder och minnen från att se en språklig 
förklaring av ett föremål. Men de metaforer vi upplever av det faktiska föremålet 
är baserat på samma utgångspunkt för alla människor. Det empiriska och faktiska 
föremålet i sig (Tilley 1999, s. 268). Genom att bevara och visa det materiella 
kulturarvet möjliggör museer för besökare att inte bara få en känslomässig upple-
velse, utan även en mer objektiv kunskapsinhämtning.  

Om vi kopplar föremåls metaforiska egenskaper till föremåls biografier ser vi 
många likheter. Ett sätt att förstå en kultur, är att förstå vilken form av biografi 
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som förkroppsligar en framgångsrik karriär (Kopytoff 1986, s. 66). För att förstå 
värdet av ett föremål, bör man då på samma sätt läsa ett föremåls biografi. Som vi 
tidigare har nämnt kan föremål färdas genom olika värderegimer. Föremål kan ha 
många olika biografier beroende på i vilken värderegim det befinner sig i. Ett fö-
remål som flyttas från sin ursprungliga kulturella kontext, kan på så sätt få helt 
nya värden och en ny biografi (Kopytoff 1986, s. 67).  

Ett sätt att uppdela föremål är att tala om det vanliga och det ovanliga. Igor 
Kopytoff kallar det för vanligt respektive singulärt (Kopytoff 1986, s. 68). För-
brukningsvaror är vanliga och alltid till salu för ett marknadsvärde. Föremål som 
däremot är singulära, kan ibland befinna sig i en sfär där deras värde inte längre 
kan definieras som ett marknadsvärde. Ett sådant föremål kan t ex vara en tavla av 
en berömd konstnär.  

Det kan också vara en artefakt som man anser tillhöra kulturarvet och därmed 
bör förvaras på ett museum. Om ett sådant föremål skulle säljas för pengar skulle 
de flesta människor betrakta det som ett ”nedköp”, eller att ”byta nedåt”. Pengar 
och materiellt kulturarv tillhör helt enkelt två olika bytessfärer, och bör idealiskt 
sett inte kombineras (Kopytoff 1986, s. 71). I alla samhällen finns det föremål 
som inte är öppna för att bytas och säljas på en marknad. Sådana föremål skyddas 
på olika sätt genom institutioner eller sedvanor. Motsatsen till kommersialisering 
är kultur. Kultur är vad som säkerställer att vissa föremål hamnar i en värderegim 
och sfär, där de inte längre kan köpas för pengar (Kopytoff 1986, s. 73). Man kan 
säga att ett sådant föremål har blivit ovärderligt. Föremål kan visserligen bli ovär-
derligt både ”uppåt” och ”nedåt”. När vi talar om ovärderligt tänker vi alltid på ett 
föremål som är värt så mycket, att pengar inte kan köpa det. Men det kan även 
vara motsatsen. Ett föremål som värderas så lågt, att man inte kan tänka sig någon 
form av monetär betalning för det. Ett sådant föremål är också ovärderligt (Kopy-
toff 1986, s. 74-75). Men i frågan om materiellt kulturarv vill jag påstå att det näs-
tan osvikligen rör sig om ett föremål som värderas så högt, att man inte kan sätta 
ett pris på det. Värdet befinner sig i en sfär där pengar inte duger som definition. 
Det här är dock en sanning med modifikation, då alla föremål som befinner sig i 
ett museums ägo är försäkrad genom statsgaranti. Det innebär per definition att 
någon person måste värdera det materiella kulturarvet i pengar. Det faktumet ska 
dock inte överdrivas då det är en juridisk fråga och inte specifikt kopplat till mu-
seitjänstemännens värdering.  

Att föremål enligt lag måste försäkras är en sak. De är likvärt singularserade 
och undantagna från de bytessfärer där de kan köpas för pengar. 

Det är inte bara genom kulturarvsinstitutioner som föremål blir singularise-
rade. Samma sak kan ske genom privat singularisering. Föremål som en gång har 
blivit del av en privat samling tenderar oftast att inte längre värderas för sitt mark-
nadsvärde. Det är dock enbart sant för samlaren. Om det t ex gäller specifika 
smycken, så kommer en juvelerare fortfarande att värdera det utifrån marknads-
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värdet, medan samlaren använder andra former av värderingar (Kopytoff 1986, s. 
80). Ett och samma föremål kan med andra ord tillhöra flera olika värderegimer. 
För vissa är det singulariserat, för andra har det bara ett marknadsvärde. Jag skulle 
dock vilja hävda att genom att ett föremåls singulariseras av en kulturarvsinstitut-
ion, kommer föremålet att undantas från den värderegim där marknadsvärde kan 
bestämmas, av alla individer som delar samma kulturella kontext.  

Som vi sett kan föremål befinna sig i flera olika värderegimer, precis som fö-
remål kan ha en mängd olika biografier. Det finns inget perfekt bytesföremål, men 
det finns heller inget föremål som är helt singulariserat från varje mänsklig kon-
text. Däremot finns det inbyggda system som medför att vissa föremål alltid 
kommer undantas från den traditionella bytessfären (Kopytoff 1986, s. 87). Kopy-
toff menar också att man kan dra paralleller mellan hur samhällen konstruerar 
individers biografier och hur de konstruerar föremåls biografier. I vårt komplexa 
samhälle har både individer och föremål flera olika biografier under olika delar av 
livet. I småskaliga samhällen är det tvärtom. Där har såväl individer som föremål 
ganska få biografier under sin levnadstid (Kopytoff 1986, s. 89).   

Ett annat koncept som jag tror spelar en stor roll för att förstå hur vi värderar 
materiellt kulturarv är konceptet om autencitet. Att ett föremål är autentiskt, äkta, 
innebär att det också är exklusivt och speciellt (Appadurai 1986, s. 44). Att sträva 
efter det autentiska är nästan ett universellt drag. Det autentiska hittas ofta i det 
exotiska och annorlunda. I vår kontext kan det t ex gälla ett föremål som är del av 
en annan kulturellt system (Appadurai 1986, s. 46-47). Ett sådant föremål får ett 
speciellt sorts värde genom sin upplevda autencitet. Genom att föremålet kan be-
rätta något om ”Den Andre” (Appadurai 1986, s. 48). Tankar och uppfattningar 
om Den Andre har alltid varit starka. Både positiva och negativa. När det gäller 
föremål ger det upphov till tankar om autencitet, som i sin tur gör att föremål vär-
deras på ett specifikt sätt. Samma tankar är närvarande när man talar om ”primitiv 
konst”.  

Primitiva konstverk existerar inte i sig själva. Det är en kategori skapad för 
konstverk som konsumeras och visas utanför sin ursprungliga kontext. Det är 
också kopplat till konceptet om primitivism kontra västvärlden (Myers 2006, s. 
267). 

Genom sin exotiska natur, får föremålet en speciell position, tillhörande en 
speciell värderegim. Det exotiska och speciella har alltid imponerat på människan. 
Inte bara för det rent estetiska, utan för sin specifika härkomst (Miller 1987, s. 
122). 

I västvärlden är tankar om nostalgi och kanske framförallt nostalgi kring au-
tencitet dominerande i diskurser om kulturarv. Nostalgin för det autentiska an-
vänds för att rättfärdiga vårt ständiga samlande på det vi benämner materiellt kul-
turarv (Butler 2006, s. 466).  
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Egentligen är det väldigt komplicerat att tala om unika och autentiska före-
mål. Varje föremål är ju per definition unikt i sig själv. Men likväl tillhör i princip 
alla föremål en större grupp med i det närmaste identiska föremål (Miller 1987, s. 
97). 

Det som vi kan se som motsatsen till det autentiska och singulariserade är det 
vanliga. Det som på engelska kallas commodity=common=vanligt. Föremål som 
kan säljas för pengar, eller bytas mot andra föremål, innebär att de har något ge-
mensamt med en stor mängd andra föremål. De tillhör alla en värderegim där 
varje föremål kan värderas gentemot andra föremål inom samma värderegim, eller 
värderas i pengar (Kopytoff 1986, s. 69). 

En annan aspekt som ska nämnas för att förstå vår värdering av det materiella 
kulturarvet, är den om vördnad. Det gäller självfallet inte enbart föremål i museers 
magasin, utan likväl byggnader och monument. Varför kan vi inte riva gamla kyr-
kor och runstenar efter att all dokumentation är gjord? Varför lägger vi ner stora 
summor pengar på att bevara det för eftervärlden? Vördnad för det gamla, auten-
tiska och för våra förfäder är ett av svaren. Ett föremål som appellerar till våra 
känslor, har vad Svante Beckman kallar ”omedelbart värde” (Beckman 1998, s. 
33). Ett föremåls informationsvärde är ett medelbart värde. Ett medelbart värde är 
det som är värdefullt för att det talar om någonting annat som föremålet är kopplat 
till. Det omedelbara värdet är inte bra för att det är medel till något annat som i sin 
tur är bra. De är intrinsikala värden (Beckman 1998, s. 33). Vid antikvariska be-
dömningar ska man inte bara ta hänsyn till det rent vetenskapliga värdet, utan 
även ta hänsyn till de känslovärden som ett föremål eller lämning kan ge upphov 
till, samt i vilken mån dessa värden kan bidraga till skapandet och reproduktionen 
av olika kollektiva identiteter (Jensen 2005, s. 28).  

Den känslomässiga vördnaden är som synes kopplad till det vi tidigare har 
presenterat som möjliga förklaringar till kulturarvets värderingar. Det är även 
kopplad till tanken om offentliga förvaltade. Det offentligt förvaltade utgår från 
tanken att det finns föremål som inte kan eller bör ägas av privatpersoner, utan 
istället ägas av summan av alla dess privatpersoner, samhället. Eftersom uppsat-
sen handlar om värdeteorier, så kommer jag inte att gå in på huruvida en sådan idé 
ens är möjlig strikt logiskt. Men vi märker ändå hur problematiskt det blir att 
skilja den enskildes välfärd från det offentligas välfärd (Beckman 2005, s. 338). 
Krister Olsson, doktor i regional planering vid KTH, försöker ta denna minst sagt 
snåriga position. Hans artikel handlar om bebyggelsemiljö, men kan även överfö-
ras på andra former av materiellt kulturarv.  

Det Olsson bl a menar, är att eftersom en specifik bebyggelsemiljö, kopplad 
till vårt kulturarv kommer att byta ägare väldigt många gånger, är själva ägande-
rätten kopplad till tid och rum. Den som äger bebyggelsemiljön i ett visst skede 
kan därför inte betraktas som den enda eller egentliga ägaren (Olsson 2005, s. 
303). Det som Olsson ger upphov till här, är egentligen en politisk ståndpunkt, för 
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det som Olsson påstår om en bebyggelsemiljö, eller materiellt kulturarv, kan vara 
sant om vilken vara som helst i samhället. Idén om att det inte skulle finnas något 
individuellt incitament att bevara det som kallas den ”kollektiva nyttan”, tyder på 
en brist på förståelse för att den kollektiva nyttan rimligtvis måste utgöras av indi-
vidernas upplevda nytta (Olsson 2005, s. 308).     

Jag tror dock att tanken på att man kan och ska skilja på det individuella och 
det kollektiva är kraftigt förhärskande inom kulturmiljövård och kulturarvsin-
stitutioner.  

Olsson delar upp dem i konsumentperspektiv (egenintressen) och medborgar-
intressen (allmänintressen) (Olsson 2005, s. 308). Jag tror även att den här synen 
är viktig för att förstå tanken om vördnad för kulturarvet och hur det skapar vär-
den. 

Om man reducerar individers intresse för materiellt kulturarv till rena konsu-
mentintressen, blir det kulturarvsinstitutionerna uppgift att lyfta upp dem till med-
borgarintresse. Det här skapar vördnad för något som tydligen blir större än hel-
heten av delarna. Sådana föremål måste undantas från den rena konsumentsfären 
och flyttas till en annan värderegim där föremålen inte längre tillhör den enskilda 
konsumenten, och därför inte kan säljas. Ett av många problem det leder till är den 
enorma mängd föremål som finns i museers magasin som aldrig visas eller forskas 
på eller för den delen kan säljas. Ironisk nog är många av dessa föremål inte till-
räckligt vackra, unika eller speciella för att förtjäna att visas upp. Men likväl är de 
tillräckligt unika, vackra och speciella för att låsas in i ett magasin (Beckman 
1998, s 38). Eller snarare är de i alla fall tillräckligt vördnadsfulla.  

Tidigare har jag tagit upp koncepten om det autentiska och unika som ett sätt 
att värdera det materiella kulturarvet. Men även det motsatta kan vara sant. Ett 
föremål kan vara betydelsebärande genom sin vardaglighet. Genom att föremålet 
kan erbjuda information om den vanliga människans liv och normer, ges det 
värde. Genom att samla sådana föremål på museum överger man också till viss 
del idén om tid och ålder. Istället samlar man vardagsföremål som berättar om 
samtiden (Silvén 2005, s. 244).  

Museer har ändrat fokus, från att samla föremål som tillhör eliten, till att 
samla det som tillhör grupper som tidigare har varit bortglömda på museer. Det 
innebär också att det idag samlas föremål tillhörande etniska och sociala minorite-
ter i Sverige (Silvén 2005, s. 247). Ett föremål som representerar samtiden är per 
definition modernt. Genom bevarandet av samtida föremål, får vi en ständig upp-
fattning om mode och modernitet. Det kan i sin tur skänka oss kunskap om vilka 
koder och strukturer som var verksamma under en specifik tidsperiod (Miller 
1987, s. 126). Att museer ska verka som samhällets minne är också en politisk och 
ideologisk position för att hävda vårt öppna demokratiska samhälle. Något som är 
typiskt för totalitära samhällen är deras strävan att förstöra samhället minne. Det 
var något som skedde såväl i Hitlers Tredje Rike som i Sovjetunionen.  
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Att värna om det demokratiska och öppna, görs bl a genom att samla vårt ma-
teriella kulturarv som kan berätta om vår historia och vårt arv, även när det är 
känsligt för makthavare (Connerton 2006, s. 316-317).  

Jag vill även nämna en hypotes som har lagts fram av vissa museologer, näm-
ligen att kulturarvet är en form av sekulär religion. Kulturarvet är baserat på en 
tro, snarare än rationella bevis (Butler 2006, s. 467). De föremål som bevaras av 
museum är symboler för mytbildning, och det förgångna ses som en källa till spi-
ritualitet och metafysik (Butler 2006, s. 464). 

Avslutningsvis vill jag nämna konceptet fetischism. Tanken på att ett föremål 
har ett värde i sig. Inte för vad det kan säga oss, inte för vad det kan ge oss, utan 
ett intrinsikalt värde. En artefakt har alltid en särskild kraft. Nämligen att den all-
tid existerar oberoende av kulturell kontext och individuell uppfattning. Att läsa 
en text eller se en bild av ett föremål är inte detsamma, trots att det kan ge oss 
samma vetenskapliga information. Genom sin faktiska natur, kan artefakter aldrig 
få samma godtyckliga och abstrakta kapacitet som en bild (Miller 1987, s. 99). Jag 
hävdar att det är fetischism som får människor att hela tiden sträva efter att få se 
och uppleva det autentiska, trots att det kan finnas fullt likvärdiga kopior som kan 
ge oss exakt samma vetenskapliga kunskap om ett föremål (Miller 1987, s. 59).  
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Slutsatser 

Jag har valt att kalla min uppsats för mot en museologisk värdeteori. Jag har gjort 
det för att illustrera min strävan efter att kunna bidraga med en grund till en 
museologisk värdeteori, inte ett påstående om att det här är det enda eller det rätta 
sättet att värdera materiellt kulturarv. Just för att det gäller värderingar, så är en 
objektiv analys eller slutsats inte möjlig. Men genom att samla olika teorier om 
hur man kan värdera föremål hoppas jag kunna bidraga med en grund. Jag hade 
som mål att försöka svara på problemformuleringarna: 

 
• Hur värderar man museala föremål? 
• Hur förändras föremålens värdekategori? 
• Varför vill människor donera föremål till museum? 

Om vi börjar med den första problemformuleringen har jag här tagit upp ett 
flertal hypoteser till på vilka grunder man värderar museala föremål. De hypoteser 
jag har behandlat är: 

 
• Förmågan att förmedla kunskap 
• Ålder 
• Autencitet 
• Föremålets exotiska natur 
• Ett föremåls vardaglighet  
• Känslomässig vördnad 
• Föremålet som en del av samhällets minne 
• Ett sätt att hävda det öppna och demokratiska samhället 
• Kulturarv som en sekulär religion 
• Fetischism  
• Ekonomiskt värde 

Var och en av de här punkterna kan inte var för sig svara på frågan hur vi vär-
derar museala föremål, men tillsammans ger de oss en tydlig riktning. Jag vill 
hävda att vi kan se att kulturavet och dess materiella lämningar inte enbart är ob-
jektivt och vetenskapligt, utan i lika stor grad beror på subjektiva känslor, politik, 
samt psykologi.  
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Hur man värderar är definitivt viktigt för att i slutänden besluta vad man ska 
samla in och vad man inte ska samla in. Värdet som begrepp borde problematise-
ras och diskuteras oftare i museal kontext.  

De bevekelsegrunder jag har analyserat i min uppsats är inte de enda som 
finns. Eftersom det handlar om relativism och mäskligt värderande, är det omöj-
ligt att veta hur många olika sorters värderingar en museitjänsteman tar med i sin 
bedömning då gåvor ska förvärvas. Men jag tror att de punkter jag har tagit upp 
kan betraktas som de mest essentiella och att man sedan kan fylla på med meta-
värderingar kopplade till de bevekelsegrunder jag har illustrerat i min uppsats.  

Värde är begrepp intimt kopplade till ekonomi och filosofi. Om vi utgår från 
att ekonomi är att förstå mänskligt agerande, måste vi försöka förstå hur folk vär-
derar föremål. När man talar om värde ur ekonomisk synvinkel talar man ofta om 
penningvärde, vad en människa är beredd att betala för en vara på en marknad.  
Som jag har visat så bestäms ekonomiskt värde av den subjektivt upplevda nyttan 
av ytterligare en vara, den s k marginalnyttan. Ekonomiskt värde försöks ofta hål-
las borta från kulturarvsinstitutioner. Jag vänder mig starkt mot det synsättet, och 
har i min uppsats visat att materiellt kulturarv bestäms subjektivt genom värde-
ringar, precis som andra varor som köps och säljs på en marknad. Pengar har trots 
allt under större delen av mänsklighetens historia varit guld och silver, två metal-
ler som även används till många av de artefakter vi anser vara en del av vårt mate-
riella kulturarv. Det innebär dock inte att synen på pengar bör förändras för att 
man använder en vara som även används till andra ändamål. Ludvig Von Mises 
skriver:  

Såtillvida en vara som används som pengar värderas och uppskattas på grund av de tjänster den 
ger för icke-monetära syften uppstår inga problem som skulle kräva specialbehandling. Penningte-
orins uppgift har endast att göra med den komponent i värderandet av pengar som är beroende av 
dess funktion som ett bytesmedel (Von Mises 1949, s. 425).  

 
Men synen att man ska avskilja kulturarvsföremål från ekonomiskt värde, 

kopplar jag till teorin om värderegimer. Föremål cirkulerar hela tiden genom olika 
värderegimer. Precis som en människa har föremålet olika biografier, eller livshi-
storier. Ett föremål som befinner sig i en museal kontext värderas nu annorlunda, 
då dess värderegim har förändrats. Man betraktar föremålet som ovärderligt. En 
mycket komplicerad term, som ofta visar sig vara ofullständig eller motsägelse-
full. Likväl ska föremål som en gång har hamnat i en kulturarvskontext beskyddas 
och bevaras och helst inte återföras till den värderegim där föremålet kan säljas 
och köpas för pengar.  

Genom sitt monopol på skapandet av kulturarv, är det museitjänstemännen 
som genom sitt värderande bestämmer hur föremål flyttas genom värderegimer. 
För att frågan om gallring ska kunna problematiseras på ett seröst och vetenskap-
ligt sätt, måste museitjänstemän vara medvetna om museala värdeteorier och var-
för vi anser vissa föremål vara en del av kulturarvet, och andra inte. Vi måste våga 
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erkänna att många föremål inte samlas och sparas av objektiva, vetenskapliga be-
vekelsegrunder, utan att det är en fråga om människors värderingar och preferen-
ser. Jag tror att när vi har kommit längre i utformningen av en museologisk veten-
skapsteori, kommer vi kunna förhålla oss till det materiella kulturarvet på ett an-
norlunda sätt. Det här är något som alla museitjänstemän bör sträva mot, för att 
utveckla museet som kulturarvsinstitution. Kulturarvsprocessen kan i dag liknas 
vid en hemlighet som alla känner till, men ingen talar högt om. Det här kan för-
ändras genom en vidareutveckling av museal värdeteori. 

En av mina problemformuleringar handlar om varför människor vill donera 
föremål till museum. Som jag har påtalat så förvärvar museum nästan alltid sina 
föremål som gåvor från en donator. Att försöka förstå motivationen bakom ett 
sådant agerade är av yttersta vikt för att kunna postulera en museologisk värdete-
ori. Att tala om värdet på det materiella kulturarvet, utan att tala om värderingar i 
samband med donation, ter sig ofullständigt.  

Jag har därför haft som mål att försöka förstå motivationen bakom donationer, 
och förstå gåvan som ett kulturellt koncept.  

Det har förefallit självklart att ta avstamp i Marcell Mauss klassiska verk 
”Gåvan”, för att sedan leta mig vidare i sökandet efter motivationen bakom gi-
vande. Trots att Mauss etnografiska exempel från Melanesien och Polynesien kan 
förefalla felplacerade, så anser jag att hans grundtes om reciprocitet fortfarande är 
fullt gångbar idag, även i vårt socio-kulturella kontext. Tanken om reciprocitet 
innebär att gåvor aldrig är villkorslösa. Det finns alltid struktur som innebär att 
gåvan på något sätt ska betalas tillbaka förr eller senare. I en museal kontext kan 
det förefalla att inte alls stämma. En donator kan aldrig vänta sig en fysisk mot-
gåva från museet. Ett tackbrev brukar vara så långt museet kan sträcka sig. Så 
varför vill då människor donera till museum? Om Mauss hypotes om reciprocitet 
stämmer, måste gåvan återgäldas.  

  Det är här Bourdieus nyckelbegrepp habitus, kapital och fält kommer in. Jag 
hävdar att det är människors habitus som är huvudorsaken till att människor upp-
lever det vara viktigt eller oviktigt att donera föremål till museum. Habitus är det 
system av dispositioner som hjälper människor att agera och orientera sig socialt. 
Beroende på en människas uppväxt och erfarenheter tillskansar han eller hon sig 
en viss form av habitus.  

Jag hävdar att de människor som står för majoriteten av museers donationer 
tillhör en socio-kulturell grupp med mycket lika habitus. Hur ett sådant eller såd-
ana habitus uppstår ligger utanför denna uppsats ramverk, men man kan utan tve-
kan spekulera i att högre utbildning kan tänkas vara en av de kognatiska erfaren-
heter som ligger till grund för ett sådant habitus.  

Det som donatorn reciprokt förväntar sig tillbaka från museet är Bourdieus 
andra nyckelbegrepp, kapital. Det är mer specifikt kulturellt kapital som en dona-
tor får i motgåva från ett museum. Vi måste här hålla i minnet att kapital är något 
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som andra människor ger oss. Vi kan inte själva bestämma att vi ska få högt kultu-
rellt kapital genom att donera föremål till museum. Det innebär att tanken på att 
donera till museum som något fint och nobelt, ständigt reproduceras i samhället. 
Det är fullt rimligt att människor som värderar donationer till museum högt, har 
en bekantskapskrets av människor med samma habitus, och som därmed reprodu-
cerar det kulturella kapital donatorn söker.   

Som jag tidigare nämnt kan samhällets olika kulturarvsinstitutioner liknas vid 
Bourdieus tredje nyckelbegrepp, fält. Det är ett avgränsat, specialiserat system där 
kulturarvsvetare och museitjänstemän strider om olika former av kapital. Till detta 
fält söker sig människor med likartat habitus, människor som värderar kulturarvet 
högt, och därför vill donera föremål.  

Jag har även tagit upp andra hypoteser till varför människor kan tänkas vilja 
donera föremål till museum. En av hypoteserna som jag anser har ett högt värde är 
Anette Weiners som handlar om paradoxen att ge trots att man behåller. Det är 
intressant med en teori som ifrågasätter konceptet om reciprocitet och istället me-
nar att det är genom att behålla vissa föremål utan för den sfär där föremål byts 
och ges bort, som individer tillskansar sig någon form av hög social status. Den 
ständiga utmaningen att konsumera mer och mer i vårt samhälle kan tänkas skapa 
ett behov av en institution där man ger bort, trots att man behåller. När det gäller 
föremål som befinner sig i den värderegim vi kalla kulturarvssfär, så behåller gi-
varen alltid en viss rätt till föremålet trots att det nu är museet som äger och för-
valtar det. Så genom att ge till museum, kan vi på ett sätt fortfarande behålla de 
föremål som vi inte vill ska säljas på en marknad.  

Jag vill återkomma till tanken på att de föremål som vi skänker till museum, 
på sätt och vis fortfarande tillhör oss. Det är en viktig del i vår museologiska vär-
deteori. Det visar på en tydlig skillnad i hur vi värderar en gåva till ett museum 
och en kommersiell vara. Den kommersiella varan förlorar vi all rätt till när vi väl 
har sålt den. Den gåva vi skänker till ett museum kommer alltid att fortsätta till-
höra oss, om än inte i juridisk mening, så i social mening.  

I o m min uppsats hoppas jag kunna ha skapat en grund för en museologisk 
värdeteori. Jag hoppas att den kan användas av personer som intresserar sig för 
värdebegrepp och som jobbar inom kulturarvssektorn. Min förhoppning är inte att 
läsarna ska acceptera mina slutsatser rakt av, utan kunna arbeta vidare mot en 
bättre och mer förfinad värdeteori. Kanske kommer de problemformuleringar jag 
har diskuterat kunna ligga till grund för vidare forskning, oavsett om mina slutsat-
ser är att anses korrekta eller felaktiga.  

Eftersom museers möjlighet att samla alltid begränsas av logistik och eko-
nomi, kommer man förr eller senare till den punkten då man måste ta bl a frågan 
om gallring på största allvar. Genom att implementera värdeteorier som en grund 
för musealt arbete, forskning och utbildning, är det möjligt att synen på det mate-
riella kulturarvet kan förändras där det behövs. 
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Jag hävdar också att det är oerhört viktigt för museitjänstemän att försöka för-
stå de bakomliggande motiven till varför vissa människor känner sig manade att 
dela med sig av sina gamla föremål, medan andra tycker att det är totalt menings-
löst. På så sätt kan vi förstå och försöka sträva mot ett mer representativt sam-
lande av hela samhällets kulturarv. Men för att nå det målet måste vi först sträva 
mot en museologisk värdeteori.    
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