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Introduktion 

Så givmild man och gästfri ej fanns att han gav och ej räknat som gåva, och ingen så slö om 
sin egendom att led är den lön han lyfter – Havamal vers 39  

 

På hemsidan för svenska ICOM (International Council of Museums) kan man läsa 

de etiska reglerna ICOM anser att ett museum bör upprätthålla. Punkt två i den 

etiska guiden avhandlar museer med egna samlingar och hur dessa föremål bör 

förvaltas. Principen lyder som följande:  

Museernas uppdrag är att förvärva, bevara och främja sina samlingar som ett bidrag till skyd-
det av naturarvet, kulturarvet och det vetenskapliga arvet. Museernas samlingar är ett arv som 
är viktigt för oss alla, som intar en särskild ställning i lagstiftningen och som åtnjuter interna-
tionellt rättsskydd. I det medborgerliga förtroendeuppdraget ligger en omdömesgill förvalt-
ning med rättmätigt ägande, varaktighet, dokumentation, tillgänglighet och utmönst-
ring/gallring under ansvar (Årre 2005, s. 4).  

 

Sedan följer riktlinjer för hur samlandet etiskt bör gå tillväga: 

Varje museistyrelse eller motsvarande bör anta och offentliggöra skrivna riktlinjer för sam-
landet som tar upp förvärv och vård av samlingarna och hur de ska användas/deras använd-
ning. Riktlinjerna bör också belysa ställningen för sådant material som inte kommer att kata-
logiseras, konserveras eller ställas ut (Årre 2005, s. 4).   

 

De etiska riktlinjerna för hur samlandet bör gå till fastslås i 26 olika punkter. Vik-

ten vid samlandet och föremålen ges stort utrymme i ICOM:s etiska program, och 

jag har tidigare hävdat att det är samlingarna som är själva essensen för vad ett 

museum är till skillnad mot andra typer av vetenskapliga institutioner som sysslar 

med folkbildning (Fjellström 2010, s. 4). 

Syftet med denna uppsats är att ta ett, eller flera steg, tillbaka och försöka för-

stå motivationen till det som möjliggör museernas samlande: donationerna. Muse-

er skulle aldrig kunna överleva utan donationer, eftersom de inte har de finansiella 

förutsättningar som krävs för att köpa in föremål på en fri marknad. Det är samti-

digt sant att många museer har grundats genom en privat donation.  

Att förstå motivationen bakom den till synes irrationella handlingen att donera 

föremål till museer, istället för att sälja föremålet, kan enbart göras genom att för-

stå hur människor resonerar kring själva gåvoprocessen. Det räcker inte att enbart 
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förstå hur de värderar det enskilda föremålet, utan vi måste även förstå den sociala 

process som gåvan innebär.     

Jag kommer att presentera två olika hypoteser till varför jag tror människor 

väljer att donera föremål till museer. Dessa hypoteser har mycket gemensamt men 

kan även ställas direkt mot varandra då slutsatserna kan motsäga varandra.  

Förutom den teoretiska delen kommer jag även att bedriva empiriska studier i 

form av kvalitativa forskningsintervjuer med utvalda museitjänstemän med lång 

erfarenhet av föremålsförvärv. Jag kommer självfallet pröva mina hypoteser gent-

emot det materialet.   

Exakt när och var jag kan härleda idén till en museologisk gåvoteori är svårt 

att säga. Men jag kan identifiera tre viktiga punkter som tillsammans pekar mot 

denna uppsats. Jag fick personligen upp ögonen för vikten av gåvan för första 

gången under mina studier i antropologi. Antropologer har sedan Bronislaw Mali-

nowskis klassiska epos Argonauts of the Western Pacific (1922), intresserat sig för 

gåvor och på vilket sätt gåvan fungerar som ett sammanhållande kitt i samhällets 

finmaskiga nät. Jag skulle vilja kalla det för punkt ett. Det här var en kunskap som 

lagrades i mitt undermedvetna och som jag då ännu inte förstod hur pass signifika-

tivt det var för att förstå mänskligt agerande.  

Mänskligt agerande för mig vidare till punkt nummer två som tar sin avstamp 

i mitt intresse för ekonomi och den österrikiska skolan. Ett intresse som började 

2007 för att sedan bara växa.  

Den österrikiska skolan analyserar ekonomiska frågor utifrån ett axiomatisk-

deduktivt resonemang baserat 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 händelser (Von Mises 1949, s. 43 ff).  

Att hela tiden ha sin utgångspunkt i den agerande människan var en av orsa-

kerna till att jag fastnade specifikt för den österrikiska skolan. Denna period av 

ekonomiska studier gav mig en ökad förståelse för mänskligt agerande och gjorde 

att jag började förstå och kunde tillämpa de teorier jag flera år tidigare hade lärt 

mig, men inte till fullo förstått.  

Den tredje punkten har sin början med mina studier i musei- och kulturarvsve-

tenskap. Det var först då jag kunde börja använda den analytiska kunskap jag tidi-

gare hade tillskansat mig. 

Det var framförallt de teoretiska kunskaper gällande samlande och de tidiga 

museernas framväxt, sammanflätat med de praktiska erfarenheter jag fick under 

min praktik på Nordiska Museet, under 2010, som gjorde att jag började intressera 

mig för det värde vi projicerar i museala föremål. Detta intresse ledde fram till 

min magisteruppsats Mot en museologisk värdeteori – varför vi ger och varför vi 

samlar (2010). Uppsatsen syfte var att presentera en möjlig grund för en museolo-

gisk värdeteori som andra skulle kunna bygga vidare på.  
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En viktig del av den uppsatsen var möjliga förklaringsmodeller till varför 

människor i så stor utsträckning väljer att donera föremål till museer. En till synes 

irrationell handling utan uppenbar ekonomisk vinning. Det är i denna handling 

som teorier om gåvan och om mänskligt agerande i samband med gåvor kan er-

bjuda en förklaringsmodell.  

I samband med den uppsatsen fann jag intressanta teorier om vad som är den 

bakomliggande motivationen för gåvan. Det är också dessa teorier som är den 

bakomliggande motivationen för mig att försöka skapa en museologisk gåvoteori.  
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Forskningsöversikt 

Att nämna all den forskning som tidigare har gjorts gällande gåvan som social och 

kulturell institution är omöjligt, eftersom mängden antropologisk och etnologisk 

litteratur i ämnet skulle kunna fylla ett helt bibliotek.  

Jag kommer därför enbart att ta upp vissa utvalda verk som har varit banbry-

tande och trendsättande samt framförallt den litteratur som jag själv utgår ifrån för 

mina teser gällande en museologisk gåvoteori.  

En av de mest berömda böckerna inom antropologin är den polska antropolo-

gen Bronislaw Malinowskis Argonauts of the Western Pacific (1922). Boken 

handlar om det trobriandiska folket som bor på den lilla ön Kiriwina, nordöst om 

Nya Guinea. Det som gjorde boken, och för den delen hela trobriandiska ögrup-

pen, berömd är utan tvekan den idag nästan mytologiska Kulacirkeln eller Kulaut-

bytet (Weiner 1992, s. 131).  

Kula är ett socioekonomiskt gåvosystem som fokuserar på två typer av före-

mål: armband och halsband. Dessa föremål måste cirkulera mot varandra i ett in-

trikat nät av gåvoutbyte. Armband ska alltid bytas mot halsband och vice versa. 

Utbytet sker genom att människor färdas miltals på kanoter till andra öar för att 

byta föremålen i vad som sett ovanifrån kan illustreras av en cirkel. Utbytet sker 

mellan specifika kulapartners, som nästan alltid är ett livslångt partnerskap. Sy-

stemet är baserat på principen om reciprocitet, lika värde för lika värde (Leach & 

Leach 1983, s. 2-4).  

Malinowskis teorier om Kula och om reciprocitet har självfallet diskuterats 

och dekonstruerats i mängder av antropologisk litteratur. En av de första och kan-

ske mest berömda är Gåvan (Essai sur le don) skriven av den franske sociologen 

Marcel Mauss 1972. I Gåvan studerar Mauss ett flertal etnografiska fält där gi-

vandet 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, det vill säga de kräver 

att man återgäldar dem (Mauss 1972, s.17). Mauss etnografiska exempel är visser-

ligen framförallt hämtade från Melanesien och Polynesien, men han hävdar 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). Att 

betala tillbaka gåvan är av samma vikt som att ge den. Det finns en inneboende 



 9 

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).  

En viktig bok för att förstå, inte bara gåvoutbyte, utan mänskligt agerande som 

helhet är den franska sociologen Pierre Bourdieus bok The Logic of Practice 

(1990). I boken presenterar han nyckelbegreppet habitus. För att förstå hans andra 

nyckelbegrepp kapital kommer jag att använda mig av hans bok Outline of a The-

ory of Practice (1977) Jag använder mig även av Bourdieus bok Texter om de 

intellektuella (1992) för att förklara hans tredje nyckelbegrepp, fält. Med dessa tre 

nyckelbegrepp försöker Bourdieu förklara såväl mänskligt agerande som att över-

brygga det klassiska problemet inom samhällsvetenskapen, om subjektivt kontra 

objektivt. För att förtydliga Bourdieus nyckelbegrepp så kommer jag att använda 

mig av, och hänvisa till Kulturens fält (1999) av Donald Broady samt Aje Carl-

boms kapitel om Pierre Bourdieu i boken Antropologiska Porträtt 2 (1997).  

Jag kommer att använda mig av Bourdieus teorier för att försöka förklara 

människors motiv till att donera föremål till museer. Jag kommer att ställa dessa 

teorier gentemot Anette Weiners teorier om ”inalienable possessions” vilka jag 

kommer att beskriva närmare nedan.     

Gifts and Commodities (1982) av Christopher Gregory är en annan viktig bok 

gällande gåvoteori. Gregorys fältarbete i Nya Guineas gåvoekonomier visar på en 

tendensskillnad mellan hur man betraktar föremål kontra människor i gåvoeko-

nomier jämfört med vår avancerade marknadsekonomi (Graeber 2001, s. 36). I 

gåvoekonomier tenderar man att personifiera föremål, medan i vårt samhälle ten-

derar vi att tvärtom objektifiera människor (Graeber 2001, s. 36).  

Gregorys arbete syftar till att skapa ett system av binära motsatser mellan gå-

voutbyte och modern handel. Syftet med gåvoutbyte är att skapa kvalitativa rela-

tioner mellan människor som redan befinner sig inom ett socialt nätverk. Föremå-

len tenderar därför att ta på sig personernas egenskaper. Handelsutbyte däremot 

ska skapa ett kvantitativt, jämförande värde mellan föremål. Handelsutbytet skall 

optimalt sett ske ganska opersonligt och människorna som är involverade tenderar 

även de att behandlas som föremål (Graeber 2001, s. 36).  

Likt Mauss menar Gregory att gåvan innebär en social skyldighet som skapar 

en beroendeställning mellan givaren av gåvan och mottagaren. Det är därför för-

delaktigt att ge bort så mycket som möjligt då det innebär en högre social ställ-

ning. Vid handelsutbyte är det objektet som är det viktiga, och det är därför för-

delaktigt att samla på sig så mycket materiellt välstånd som möjligt (Graeber 

2001, s. 36).  

Det är viktigt att komma ihåg att Gregorys binära motsatser är ideala. Det exi-

sterar dock ingen ideal gåvoekonomi eller ideal marknadsekonomi. Därför tende-

rar de båda att flyta samman och kraftigt påverka varandra. Ibland är det oerhört 

svårt att veta var gåvan slutar och handelsutbytet tar vid.   
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  Den antologi som mest har påverkat hur antropologer talar om, och definie-

rar, värde är The Social Life of Things (1986) redigerad av Arjun Appadurai. Det 

är framförallt Appadurais inledningsartikel ”Commodities and the Politices of 

Value” samt Igor Kopytoffs artikel ”The cultural biography of things: commoditi-

zation as process” som har fått störst genomslagskraft. Författarna diskuterar det 

värde och den mening som människor härleder från föremål, samt hur transaktio-

ner kan förändra föremåls värde och betydelse. De visar på hur föremål inte bara 

är döda ting, utan precis som människor har biografier och historier. Fraser såsom 

”regimes of value” (värderegimer), ”tournament of value” (värdeturneringar) och 

”the politices of value” (värdepolitik) har sedan boken skrevs ständigt citerats och 

upprepats. Att förstå det värde människor tilldelar föremål anser jag vara grund-

läggande för att förstå motivationen bakom gåvor och donationer. 

En bok som är viktig för att påvisa hur gåvan som social funktion inte enbart 

är en del av Melanesiens och Polynesiens socio-kulturella kontext, utan tvärtom 

har varit en viktig del av vår europeiska kontext sedan medeltiden är Custom, Kin-

ship, and Gifts to Saints (1988) av Stephen D. White. Såväl reciprocitet som ”ina-

lienable possessions” har varit en viktig del av det västerländska samhället.  

En annan antologi som bör nämnas är Barter, Exchange and Value (1992) re-

digerad av Caroline Humphrey och Stephen Hugh-Jones. Antologin syftar fram-

förallt inte till att ge en förklaring till gåvans sociala ramverk, utan försöker istäl-

let visa på såväl likheter som skillnader mellan gåvoutbyte och handelsutbyte. Den 

vänder sig mot Christopher Gregorys (1982) perfekta syn med binära motsatser. 

Det är framförallt Alfred Gells artikel ”Inter-tribal commodity barter and repro-

ductive gift-exchange in old Melanesia” samt Marilyn Stratherns artikel ”Qualifi-

ed value: the perspective of gift exchange” som är intressanta för gåvoteorier.  

Marilyn Strathern är nog mest känd för sin feministiska antropologi och hen-

nes mest berömda bok är The Gender of the Gift (1988). Stratherns syn på värde 

går tillbaka till Ferdinand de Saussures strukturella lingvistik, och kan enklast 

beskrivas som ”meningsfull skillnad” (Graeber 2001, s. 3). Mer konkret innebär 

det att en persons eller ett föremåls värde, är den mening den får genom att ta sin 

plats i ett större system av kategorier (Graeber 2001, s. 41). Det är något hon ger 

uttryck för i sin artikel i antologin.   

”Huvudboken” i min uppsats är Inalienable Possessions – The Paradox of 

Keeping-While-Giving (1992) av Annette Weiner. Weiners teorier kring gåvor, 

värde och reciprocitet har kanske inte fått så mycket uppmärksamhet som jag an-

ser att de förtjänar. Enkelt förklarat kan man säga att enligt Weiner är det inte hur 

mycket man vill äga ett föremål som ger den dess värde, utan hur lite man vill 

skiljas från ett föremål (Graeber 2001, s. 35). 

Jag kommer att använda mig av Weiners teorier, för att förklara motivationen 

bakom viljan att donera föremål till museer.  

En annan viktig källa är boken Toward an Anthropological Theory of Value 

(2001) av David Graeber. I boken undersöker David Graeber ett århundrade av 
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antropologiska teorier kring värde, handel och gåvor. Boken har undertiteln ”The 

false coin of our own dreams”, för att illustrera hur samhället ger ut falska histori-

er 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 samt som en inspirationskälla.  

När det gäller svensk forskning på området vill jag nämna Christina Wistmans 

avhandling Manifestation och avancemang (2008). Boken är visserligen inriktad 

på konstvetenskap och konstsamlingar, men den tar upp Bourdieus teorier om 

habitus, kapital och fält som sedan kopplas till samlande och donationer.  

Jag vill även nämna min egen magisteruppsats Mot en museologisk värdeteori 

– Varför vi ger och varför vi samlar (2010). Uppsatsen ligger till grund för detta 

arbete.  

Mängden antropologiskt material gällande gåvor är i det närmsta oändligt. 

Den litteratur jag har nämnt och kommer att använda mig av är enbart ett begrän-

sat urval som jag anser vara särskilt signifikativt och användbart för mitt museo-

logiska arbete. Det material jag har valt är antropologiskt och sociologiskt. Mig 

veterligen finns det ingen tidigare forskning på gåvoteorier kopplade till specifikt 

museologi.  
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Syfte och teoretiska utgångspunkter  

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och försöka förklara de bakomliggande 

strukturer som motiverar människor att vilja donera vissa föremål till museer.  

Att donera föremål kan tyckas vara en irrationell handling då det inte innebär 

någon ekonomisk kompensation. Det kan även tyckas som att donationen till ett 

museum inte uppfyller aspekten om reciprocitet som alla gåvor innebär. Mitt mål 

med uppsatsen är att visa på det högst rationella agerandet som en donation inne-

bär, samt visa på att även museidonationer är reciproka.  

Jag vill också visa på hur museer kan tjäna som en bastion för de föremål som 

vi av en eller annan orsak anser bör undantas från den kommersiella cirkulationen. 

Resultaten av mina studier kommer att vara baserade på mina informanters upple-

velser.  

Hypoteser  

Jag kommer att använda mig av Pierre Bourdieus teoretiska ramverk gällande ha-

bitus, kapital och fält.  

Min första hypotes är att Bourdieus teorier om habitus, kapital och fält kan 

vara en förklaring (av flera möjliga) till varför vissa människor vill donera föremål 

till museer. Habitus hjälper oss även att förstå varför vissa socioekonomiska grup-

per är kraftigt överrepresenterade gällande donationer till museer, vilket leder till 

att dessa gruppers kulturarv blir överrepresenterade i utställningar.  

Kapitalbegreppet hjälper oss att förstå den reciproka delen av donationen. 

Med andra ord, vad är det som donatorerna förväntar sig få tillbaka av donatio-

nen? Den kulturhistoriska kontext i vilken donationerna äger rum, hävdar jag är 

att betrakta likt ett fält i Bourdieus mening. Fältbegreppet är viktigt för att illustre-

ra hur olika sorters kapital skapas, och kämpas om, inom avgränsande områden. 

Jag vill mena att inte bara konstmuseer, utan även kulturhistoriska museer är ett 

sådant fält. 

Jag anser dock att Bourdieus habitus, kapital– och fältbegrepp inte är tillräck-

liga för att förklara alla de variabler som ingår i människors bevekelsegrund för att 

vilja donera föremål till museer. Generellt vänder jag mig mot helhetsförklaringar 
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inom humaniora och samhällsvetenskap och anser att olika teorier som komplette-

rar varandra är nödvändiga. Så även i detta fall.  

Jag kommer därför att ställa Bourdieus teorier om habitus, kapital och fält 

gentemot Anette Weiners teorier om Inalienable Possessions (oförytterlig egen-

dom). Dessa teorier kan komplettera men även motsäga varandra vid tillfällen. 

Weiner skriver följande om det hon kallar ”paradoxen att behålla-och-ge”:  

Some things, like most commodities, are easy to give. But there are other possessions that are 
imbued with the intrinsic and ineffable identities of their owners which are not easy to give 
away. Ideally, these inalienable possessions are kept by their owners from one generation to 
the next within the closed context of family, descent, group or dynasty. The loss of such an in-
alienable possession diminishes the self and by extension, the group to which the person be-
longs. Yet it is not always this way. Theft, physical decay, the failure of memory and political 
maneuvers are among the irrevocable forces that work to separate an inalienable possession 
from its owner (Weiner 1992, s. 6).  

 

Weiner menar att det finns komplexa strategier i varje samhälle som går ut på att 

hålla vissa föremål undan från den kommersiella cirkulationen. Vissa föremål får 

alltså sitt värde, inte genom att de byts eller ges bort som gåvor, utan för att de inte 

gör det (Weiner 1992, s. 6-7). 

Kopplat till Weiners teori, som jag använder på min museala kontext, är min 

andra hypotes är att museer kan agera som en av dessa strategier som människor 

använder för att hålla föremål undan cirkulation. Detta får en särskilt stark inne-

börd i vårt samhälle där konsumtion i det närmsta har blivit en ritual (Weiner 

1992, s. 154). Genom att donera oförytterlig egendom till museer löses ett antal 

olika problem. Donationen håller föremålet utanför cirkulation samtidigt som do-

natorn fortfarande behåller den kulturella biografin (begreppet förklaras nedan). 

Samtidigt blir donatorn av med ett föremål som hane eller hon kanske inte kan, 

eller vill behålla av funktionella eller logistiska skäl. Jag vill hävda att museet som 

bastion, eller skydd mot kommersialisering av föremål är nära kopplat till föremå-

len som oförytterlig egendom.       

Avgränsning  

Jag har valt att inrikta mig på kulturhistoriska/etnologiska museer och helt utesluta 

konstmuseer. Jag har gjort det för att kunna begränsa mitt urval av museer, men 

också för att det kan tänkas finnas en stor mängd (för mig) osynliga variabler gäl-

lande konst och konstdonationer. Det kan vara så att det är samma strukturer som 

formar människors motiv för att donera konst, men eftersom jag inte känner mig 

tillräckligt kunnig i ämnet väljer jag därför att helt utesluta det och att avgränsa 

min studie till att enbart gälla kulturhistoriska/etnologiska museer.  

Jag kommer att avgränsa mig till att enbart studera svenska museer.  
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Centrala begrepp/operationalisering  

Till att börja med måste vi definiera vad en gåva är. Det måste göras genom att 

ställa det i motsats till såväl direkt handelsutbyte (barter) som monetärt handels-

utbyte. Det kan till synes vara en enkel sak att definiera vad en gåva är. Vi har alla 

givit och tagit emot gåvor på födelsedagar och på julafton. Vi kan tydligt särskilja 

det från när vi ingår ett kommersiellt avtal med den affär där vi köpte gåvan. Men 

verkligheten är den att definitionen av vad en gåva är kan variera ganska kraftigt. 

Det finns heller inga ”perfekta” gåvoekonomier eller situationer där vi helt och 

fullt kan särskilja gåvan från det direkta handelsutbytet. Problemen upptäcker vi i 

all den litteratur som avhandlar gåvosystem.  

De flesta accepterar nog Mauss grundläggande tes att gåvor aldrig är frivilliga, 

spontana eller osjälviska. De är påtvingande och kräver alltid reciprocitet, det vill 

säga de kräver att man återgäldar dem (Mauss 1972, s. 17). Det finns en innebo-

ende 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).  

Problemet uppstår dock i att försöka förklara den bakomliggande motivatio-

nen bakom gåvan som fenomen och med vem man utbyter gåvor. David Graeber, i 

sin tolkning av Mauss menar att gåvan är ett sätt att skapa relationer mellan män-

niskor som annars inte skulle vilja ha något med varandra att göra (Graeber 2001, 

s. 27). Som jag tidigare har skrivit ger dock den definitionen ingen direkt ledtråd 

till vad som skiljer gåvan från ett handelsutbyte (Fjellström, 2010, s. 14). Vi gör 

hela tiden affärer med människor vi inte har något gemensamt med. Ibland gör vi 

till och med affärer med människor vi finner motbjudande. Att handla med våra 

fiender kan vara ett sätt att bibehålla en ömtålig fred.  

I Barter, Exchange and Value menar såväl Caroline Humphrey och Stephen 

Hugh-Jones, som Alfred Gell att gåvoutbyte tvärtom är något som sker mellan 

människor som redan har en etablerad relation. Byteshandel handlar om föremå-

lens reproduktion, medan gåvor handlar om att upprätthålla en social reproduktion 

(Humphrey & Hugh-Jones 1992, s. 7). 

Gell menar att vad som skiljer en gåva från ett handelsutbyte är den sociala 

kontexten där en specifik transaktion görs, inte relationen mellan människor och 

föremål, eller mellan människor och människor (Gell 1992, s. 146). Det innebär 

alltså att gåvor skänks i en specifik social kontext för att reproducera vissa relatio-

ner, medan handelsutbyte görs i en helt annan social kontext.  

Men vad innebär det för mig och för min museologiska gåvoteori? För att 

komma vidare måste jag definiera vad en gåva är. Eftersom jag är av den absoluta 

uppfattningen att det inte finns några perfekta gåvoekonomier eller ens perfekta 

gåvor, så kommer min definition att se ut som följande: 
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En gåva är ett föremål som skänks utan ett till synes direkt krav på betalning, men 

som genom sitt sociala krav på reciprocitet förr eller senare måste betalas 

tillbaka för att upprätthålla en social relation.  

Vad som ska ”betalas tillbaka”, hävdar jag, måste inte alltid vara av materiell ka-

raktär, utan kan även ges indirekt i form av status.  

Det för mig till definitionen av ett annat centralt begrepp som jag kommer att 

använda mig av, nämligen kapital. Kapital är ett begrepp som myntades av den 

franske sociologen Pierre Bourdieu, och är del av hans teoretiska ramverk. Bour-

dieu 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. Alla typer av resurser som erkännes, och där-

med får ett värde, i ett sammanhang kan ses som en form av kapital (Bourdieu 

1977, s. 171 ff). En mer specifik form av symboliskt kapital, är kulturellt kapital. 

En person kunnig inom t ex litteratur, konst eller kulturarv kan sägas äga ett högt 

kulturellt kapital (Carlbom 1997, s. 214). 

Ett annat centralt begrepp, som jag kommer att använda mig av, som också 

hör till Bourdieus teoretiska ramverk, är habitus. Habitus syftar på ett system av 

dispositioner som hjälper människor att agera och orientera sig socialt. Disposi-

tionerna är resultat av kognitiva erfarenheter som lagras i människors sinnen. Ha-

bitus kan användas för att förstå hur dispositionerna samverkar när människor 

agerar i en komplex social miljö (Bourdieu 1990, s. 53). Habitus kan ses som ett 

subjektivt, men inte individuellt system som genom sina dispositioner skapar 

gemensam smak och världsåskådning för gruppen (Bourideu 1990, s. 60). 

För att förtydliga kapitalbegreppet, och framförallt förtydliga hur pass essenti-

ellt kapital– och habitusbegreppen faktiskt är för människor och det samhälle de 

lever i, har jag valt att citera en intervju ur tidskriften Museum Management and 

Curatorship. Det är en intervju med en kvinna vid namn Viniece ”Niecie” Walker, 

som tidigt hoppade av skolan, började knarka, fick HIV och till slut hamnade i 

fängelse. Walker har, när intervjun utförs, precis släppts från fängelset och tagit 

sin examen. Intervjun handlar om fattigdom och om varför människor är fattiga. 

Det är en intervju gjord av Earl Shorris, en fattigdomsforskare (Ames 2006, s. 

173-174). 

Shorris asked Niecie ”why do you think people are poor?” She startled him with her answer. 
Niecie replied to Shorri´s question by asserting that people were poor “because they don’t 
have the moral life of downtown.” “You got to begin with the children,”she told  Shorris. 
”You got to teach the moral life of downtown to the children…And they won’t be poor no 
more. Her response puzzled Shorris. “Moral life of downtown?” What did she mean? ”What I 
mean is what I said – a moral alternative to the street,” Niecie replied. How could the moral 
life of downtown provide a way out of poverty, a path to citizenship, Shorris asked? You need 
jobs and political power. No, Niecie replied. To enter the public world, to practice the civic 
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life, to be socially and politically active, people must first learn to reflect, to think critically 
and rationally about their world. That is what she meant by ”the moral life of downtown”. Ob-
tain the kind of education in the theory and practice of citizenship in civic life. (They needed 
to acquire what Pierre Bourdieu referred to as the “cultural capital” of the dominant classes.) 
“And the way you do that, Earl,” Niecie continued, “is by taking them downtown to plays, 
museum, concerts, lectures, where they can learn the moral life of downtown.” These places 
and events are widely accessible and they encourage reflective thinking, spirited dialogue, and 
reasoned debate, which are the foundations for good citizenship (Ames 2006, s. 174).   

 

Intervjun rör visserligen inte gåvor explicit, men den visar på vikten av att ha en 

relation till museer (det som Viniece Walker kallar ”the moral life of downtown) 

för att överhuvudtaget komma på tanken att donera föremål. Att gå på museer kan 

ge kulturellt kapital, men för att överhuvudtaget tänka på museer som något vik-

tigt, och för att kunna orientera i den kulturella världen måste man först ha ett ha-

bitus som möjliggör det. Det här är något jag kommer att återkomma till i min 

undersökningsdel.   

Den tredje av Bourdieus nyckelbegrepp som jag använder mig av är fältet. 

Bourdieu beskriver fältet som ett system av relationer, där människor eller institu-

tioner ingår. Dessa människor och institutioner strider om det som är gemensamt 

för dem (Bourdieu 1992, s. 41).  

Det är viktigt att fältet är avgränsat och autonomt för att man ska kunna defi-

niera det som ett fält. Det specifika fältet har sina egna regler och sina egna former 

av kapital, och ska ha en självständighet gentemot andra fält och omvärlden 

(Broady 1998, s 13-15). I mitt fall är fältet kulturhistoriska museer i Sverige.  

Termen inalienable possessions har jag valt att översätta med oförytterlig 

egendom. En oförytterlig egendom är ett föremål som av olika orsaker bör hållas 

utanför den kommersiella cirkulationen. Dessa föremål tillhör inte enbart den in-

dividuella ägaren, utan även ägarens familj, släkt, klan eller ett helt samhälle 

(Weiner 1992, s. 6). Föremålet skänker någon form av legitimitet till ägaren och 

talar om en svunnen, historisk tid. Det är ett föremål som står för permanens och 

statiskhet i en alltmer föränderlig värld (Weiner 1992, s. 7). Att göra sitt yttersta 

för att bibehålla dessa föremål skänker status, och att förlora dem kan innebära 

vanära för personen som inte längre lyckades behålla föremålet (Weiner 1992, s. 

6). 

Ett annat viktigt begrepp är värderegimer. Det är ett begrepp som första gång-

en användes för materiella föremål av Arjun Appadurai (1986) och som kan för-

klaras som den kontext i tid och rum som föremålet befinner sig i för tillfället 

(Appadurai 1986, s. 4). Genom att föremålet färdas genom olika regimer (kontex-

ter) så appliceras olika former av värde på föremålet. Ett föremål kan samtidigt 

tillhöra flera olika värderegimer. När föremålet förflyttas mellan olika kontexter 

och ägare, appliceras hela tiden nya värden (Appadurai 1986, s. 34).   

Begreppet kulturell biografi är nära kopplat till värderegimer. Genom att fär-

das genom olika värderegimer får föremålen olika biografier, olika ”livshistorier”, 

som berättar något om den kulturella kontext i vilken föremålet befinner sig (Ko-
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pytoff 1986, s. 66). När föremål flyttas ur sin ursprungliga etnografiska kontext är 

det inte själva flytten som är intressant, utan hur föremålet omdefinieras kulturellt 

i den nya kontexten (Kopytoff 1986, s. 67). 

Jag vill även nämna begreppet bytessfär. Bytessfärer representerar olika vär-

dekontexter, och dessa värdekontexter ska idealiskt sätt inte kombineras (Kopytoff 

1986, s. 71). Det materiella kulturarvet tillhör en form av bytessfär och pengar 

tillhör en annan. Det är därför det tenderar att vara så känsligt att prata om försälj-

ning av materiellt kulturarv. Kulturarv definieras ibland som ”ovärderligt”. Mer 

konkret menar man helt enkelt att det inte går att värdera kommersiellt. I alla sam-

hällen 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. Motsat-

sen till kommersialisering är kultur. Kultur är vad som säkerställer att vissa före-

mål hamnar i en värderegim och bytessfär, där de inte längre kan köpas för pengar 

(Kopytoff 1986, s. 73).    

Avslutningsvis vill jag även nämna termen laudatio parentum, vilket är nam-

net på den mycket intrikata medeltida sed, där en landägares släktingar (parentes) 

gav deras tillstånd (laudatio) då ägaren skulle skänka land till kyrkor eller kloster 

(White 1988, s 1). Laudatio parentum är en mycket komplicerad sed, och inget jag 

inom ramverket för denna uppsats kan studera närmare. Men det laudatio paren-

tum visar oss, är att i Europa så har vissa gåvor skänkts, som egentligen har an-

setts vara oförytterliga. I det här fallet så rör det sig om land. Dessa gåvor har inte 

skänkts utan tanke på reciprocitet. Det har hela tiden funnits en förståelse om att 

munkarna ska bistå givaren med såväl böner, rätten att bli begravd i klostret eller 

med rena materiella lyxföremål (White 1988, s. 109-114). Den sociala idén var att 

landegendomarna gavs upp till förmån för klostret, trots att den på sätt och vis 

ändå tillhörde givarens familj och skulle ”fås tillbaka” i Guds kungarike då giva-

ren dog (White 1988, s. 162, 172-173).  

Det vore att dra för långtgående slutsatser att rakt av påstå att föremålsdona-

tioner till museer är en modern variant av laudatio parentum, men det visar på att 

konceptet som sådant, att vissa typer av föremål eller egendomar skalla hållas 

utanför kommersiell cirkulation, och att donera det till ett kloster (eller museum) 

kan vara ett sätt att hantera situationen. Det är med andra ord ett universellt och 

tidlöst begrepp.  

 



 18 

Metodredovisning och källmaterial 

Val av metod 

Jag kommer att göra en empirisk studie där jag använder mig av kvalitativa forsk-

ningsintervjuer. Min ursprungliga intention var att använda mig av såväl kvalitativ 

som kvantitativ metod för att öka reliabiliteten samt validiteten.  

Den kvantitativa delen var tänkt att bestå av en enkätundersökning. Min inten-

tion var att skicka enkäter till ett stort urval av landets kulturhistoriska museer och 

be de museitjänstemän som arbetar med förvärv av föremål att svara. Enkäten 

skulle fungera som en demografisk undersökning för att kunna se tendenser gäl-

lande vilka det är som donerar föremål till museer.  

Under arbetets gång stod det klart att en sådan enkät i alltför hög grad tvingas 

förlita sig på museitjänstemannens subjektiva upplevelse. Enkäten skulle inte 

kunna presentera säkra, kvantifierbara data. Det skulle bli en dålig kvalitativ stu-

die, helt utan den kvalitativa metodens styrkor och förtjänster. För att få bra kvan-

titativt material, hade jag varit tvungen att gå igenom museernas arkiv för att stu-

dera donationsbrev och förvärvsformulär. Ett tidskrävande arbete som jag inte 

hade hunnit inom en mastersuppsats ramverk. Det är dock något som jag har för 

avsikt att återkomma till i eventuell senare forskning. 

I samråd med min handledare valde jag då att stryka den kvantitativa delen, 

eftersom den i sin ursprungliga form inte skulle stärka uppsatsens validitet och 

reliabilitet. Istället utökade jag den kvantitativa delen till att innefatta sju semi-

strukturerade intervjuer med utvalda museitjänstemän med långvarig erfarenhet 

av förvärv av föremål och dess problematik. 

Den semistrukturerade intervjun har fördelen att den innefattar en relativ stor 

mängd intervjufrågor, men ger samtidigt utrymme för att följa upp frågor och på 

så sätt ge mer djupgående och uttömmande svar (Eliasson 2010, s. 26).     

Jag har valt att vända mig direkt till museitjänstemän istället för donatorer, av 

den anledningen att jag tror att det ökar svarsfrekvensen. Att överhuvudtaget 

komma i kontakt med ett tillräckligt stort urval donatorer kan visa sig problema-

tiskt. Eftersom det även gäller en demografisk undersökning kan det vara känsligt 

att svara på sådana frågor. Jag är medveten om att detta minskar reliabiliteten samt 
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validiteten något, då jag ber museitjänstemän att utifrån deras minne spekulera om 

deras donatorers demografiska tillhörighet. Jag anser dock att fördelarna (större 

svarsfrekvens) uppväger nackdelarna och väljer därmed denna infallsvinkel. Som 

anställda inom kulturarvssektorn, såg de det som en del av deras uppgift att vara 

tillgängliga och i största möjliga mån hjälpa till. De är även vana vid kvalitativ 

forskningsintervju och inspelning av intervju på ett helt annat sätt än vad exem-

pelvis en donator är. 

Det finns även en etisk aspekt från museernas sida gällande att ge mig tillgång 

till deras donationsregister och kontakta donatorer. Jag gjorde ett försök med Nor-

diska Museet, eftersom de har störst antal donatorer, men fick avslag just på grund 

av de etiska aspekterna. Det är självfallet synd, då det skulle ha stärkt uppsatsens 

reliabilitet och validitet. Vid eventuell fortsatt forskning ämnar jag försöka åter-

komma med en ansökan om att få kontakt med donatorer och utföra forskningsin-

tervjuer med dem, samt medverka vid förvärv. 

Jag anser att en kvalitativ studie är att föredra för det jag vill undersöka, efter-

som den kvalitativa studien är mer flexibel och kan undersöka sådana strukturer 

och underliggande sammanhang som möjligtvis inte kan kvantifieras i siffror (Eli-

asson 2010, s. 27-28). 

De kvalitativa forskningsintervjuerna kommer även att ge mig en mer djupgå-

ende analys. Urvalet kommer att bestå av museitjänstemän från såväl länsmuseer 

som nationella museer. Informanternas mångåriga erfarenhet gällande förvärv 

anser jag kommer att kunna ge mig pålitlig information till donatorers bakomlig-

gande motiv.  

Jag kommer att utgå från metodologisk individualism, då det enbart är indivi-

der som kan agera, och därmed bör alla förklaringar av samhälleliga makrofeno-

men kunna återföras till empiriska fakta om individens beslut, motiv, attityder och 

handlingar. Jag förkastar den metodologiska holismen och anser den vara självute-

slutande. Det är endast individen som kan handla. Kollektiva enheter som samhäl-

let och marknaden kan inte handla eftersom dessa enheter inte är levande varelser 

med eget medvetande. Den minsta enheten i en kollektiv enhet är individen. Om 

en kollektiv enhet studeras, studeras de individer som fattar besluten inom enheten 

(Von Mises 1949, s. 43 ff). 

Det är viktigt att påpeka de svagheter som existerar inom den empiriska ve-

tenskapsmetoden Problemet med att använda sig av empiri inom samhällsveten-

skap och humaniora är att det, till skillnad från naturvetenskapen, inte går att iso-

lera alla variabler. Med andra ord kan det i min undersökning finnas en oändlig 

mängd osynliga variabler som påverkar människors motivation och agerande. Re-

sultatet kan bli att de slutsatser jag drar av de empiriska observationerna egentli-

gen inte är giltiga, då jag inte observerat alla de variabler som påverkar. Det här är 

något som jag kommer att relatera till i undersökningsdelen då ett par sådana till-

fällen dyker upp.  
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Urval 

Som jag tidigare nämnt under avgränsning, valde jag att enbart undersöka svenska 

kulturhistoriska/etnologiska museer. När jag väl bestämde mig för att göra en ren 

kvalitativ undersökning, var det viktigt att få ett bra urval av museer. Jag ville ha 

en bra geografisk spridning samt en blandning av länsmuseer, stadsmuseer, kom-

munala museer samt statliga museer. Jag skulle på så sätt kunna urskilja huruvida 

det fanns skillnader som föreföll bero på geografi samt museernas storlek och in-

riktning.  

Jag valde Göteborgs Stadsmuseum från västkusten, Malmö Museer från södra 

Sverige, Jamtli från norra Sverige, samt Sörmlands Museum och Upplandsmuseet 

från ett slags centralt-Mälardal-område.  

När det gällde de statliga museerna var Nordiska Museet ett självklart val, ba-

serat på dess storlek och position. Jag ville ha ytterligare ett statligt museum och 

valde då mellan Stockholms tre världskulturmuseer: Etnografiska Museet, Östasi-

atiska Museet samt Medelhavsmuseet. Valet föll till slut på Etnografiska Museet, 

som jag visste fortfarande tog emot föremål, om än i små mängder. Jag var inte 

lika säker på de två övriga, även om jag tror att så är fallet.   

Ursprungligen hade jag funderingar på ytterligare ett statligt museum, ett mu-

seum från Norrbotten samt ett museum från Småland. Men i funderingarna fanns 

då även tanken på åtminstone två intervjuer med donatorer, som senare visade sig 

svårt att genomföra på grund av museernas etiska riktlinjer. Jag märkte ganska 

snart att detta var alldeles för många museer, och tidsbrist fick mig att skära ner 

urvalet till sju museer.  

Jag började med att på museernas hemsida kontrollera vilka personer som var 

chefer på föremålsavdelningen, för att sedan kontakta dem via E-post (Bilaga 1). 

Med Sörmlandsmuseet och Nordiska Museet gick förfarandet till på ett lite annor-

lunda sätt, då jag vid tidigare tillfälle hade kontaktat personer vid respektive mu-

seum som jag genom arbeten kände.   

När det gällde Malmö Museer kontaktade jag uppenbarligen fel person, men 

blev hänvisad till en annan person som var mer lämpad och som gärna ställde upp. 

Gällande Göteborgs Stadsmuseum blev personen jag kontaktade tvungen att ställa 

in intervjun dagen innan jag skulle resa dit, men kunde istället ordna med en 

mycket bra ersättare. Personen jag kontaktade på Etnografiska Museet skulle sluta, 

men kunde då hänvisa mig till en person som kunde svara på mina frågor.  

Intervjuerna gjordes under tre veckor, men inte i den ordning jag kontaktade 

dem eller i den ordning jag kommer att presentera museerna. 

Alla informanter ställde sig mycket positiva till min förfrågning och det var 

aldrig något problem att ordna en tid för intervju. Jag hade här fördelen av att in-

tervjua personer med lång erfarenhet av kulturarvssektorn och som är vana vid 

forskning och kvalitativ metodologi, vilket jag tror bidrog till det positiva utfallet 

och att personerna i vissa fall hjälpte mig med ytterligare källmaterial.  
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Museerna samt informanterna kommer att presenteras närmare i början av un-

dersökningsdelen. 

Intervjuer – primärt källmaterial  

För att förbereda mig för intervjuerna, samt för att komma fram till vad för slags 

frågor jag ville ställa, utifrån det jag ville veta, samt hur jag skulle formulera frå-

gorna, utgick jag ifrån boken Den kvalitativa forskningsintervjun (2009) av Stei-

nar Kvale och Svend Brinkmann. Boken är mycket utförlig och tar upp såväl hur 

man förbereder en intervju, hur man utför dem samt hur man analyserar sitt mate-

rial. Den tar även upp de viktiga epistemologiska frågorna och den positivistiska 

kritiken gentemot den kvalitativa metoden. Utifrån en metodologisk positivism är 

den kvalitativa forskningsintervjun inte att betrakta som en godtagbar vetenskaplig 

metod. Den kvalitativa metoden, menar positivister, är alltför subjektiv och alltför 

präglad av forskarens värderingar och synsätt. En godtagbar forskningsmetod mås-

te istället vara helt neutral och fri från värderingar (Kvale & Brinkmann 2009, s. 

72).  

I grunden handlar det om olika syn på epistemologi, alltså läran om kunskap 

och hur vi tillskansar oss kunskap (Kvale & Brinkmann 2009, s. 70). Kvale & 

Brinkmann presenterar sju bra grunddrag i intervjukunskap, som tydliggör deras 

epistemologiska syn, och hur den kvalitativa forskningsintervjun är en fullgod 

metod för att tillskansa sig ny kunskap.  

Kunskap som produktion. Forskningsintervjun är en produktionsplats för kunskap. Intervju-
kunskap konstrueras socialt i interaktionen mellan intervjuare och intervjuperson. Kunskapen 
upptäcks inte eller är given. Utan skapas aktivt genom frågor och svar, och produkten har två 
upphovsmän: intervjuaren och intervjupersonen (Kvale & Brinkmann 2009, s. 70).  

Kunskap som relation. Intervjukunskapen är interrelationell och intersubjektiv. [---] Forsk-
ningsintervjun etablerar nya relationer i den mänskliga samtalsväven i strävan att producera 
kunskap om människans relation (Kvale & Brinkmann 2009, s. 70). 

Kunskap som samtal. Sedan tron på en objektiv verklighet som speglas och kartläggas genom 
vetenskapliga modeller gått förlorad har uppmärksamheten förskjutits till diskurser och för-
handlingar om livsvärldens mening. Filosofiska diskurser och forskningsintervjuer bygger på 
samtal i sin strävan att vinna kunskap. Även för Sokrates är samtalet det primära sättet att 
skaffa sig kunskap om det sanna, det goda och det sköna. I Sokrates efterföljd menar vi att den 
kvalitativa intervjun har möjlighet att producera beskrivningar av och berättelser om såväl 
vardagliga upplevelser som den epistemiska kunskap som rättfärdigas diskursivt i ett samtal 
(Kvale & Brinkmann 2009, s. 70-71). 

Kunskap som kontext. Inom den hermeneutiska filosofin har man betonat det faktum att 
mänskligt liv och mänsklig förståelse är kontextuella, både här och nu och i en tidsdimension. 
Den kunskap som förvärvas i en situation är inte automatiskt överförbar till eller jämförbar 
med kunskap från andra situationer. Intervjun äger rum i en interpersonell kontext, och me-
ningen i intervjupersonens uttalanden har samband med deras kontext. Intervjuer är känsliga 
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för kvalitativa meningsnyanser som kanske inte kan kvantifieras och jämföras över kontexter 
och modaliteter (Kvale & Brinkmann 2009, s. 71). 

Kunskap som språk. Språket är intervjuforskarens medium; språket är intervjuprocessens 
verktyg, och den resulterande intervjuprodukten är språklig i form av muntliga uttalanden och 
utskrivna texter som ska analyseras (Kvale & Brinkmann 2009, s. 71).   

Kunskap som berättelse. Berättelsen är ett kraftfullt sätt att göra vår sociala verklighet och 
våra egna liv begripliga. I en intervju finns det stora möjligheter att få fram berättelser som in-
formerar oss om den mänskliga världen av meningar (Kvale & Brinkmann 2009, s. 72). 

Kunskap till nytta. När den mänskliga verkligheten uppfattas som samtal och handling blir 
kunskap förmågan att utföra effektiva handlingar.[---] God forskning är forskning som funge-
rar (Kvale & Brinkmann 2009, s. 72).   

 

Utifrån de hypoteser jag har gällande människors motiv till att vilja donera, anser 

jag att den kvalitativa forskningsintervjun är den bästa metoden för att tillskansa 

mig ny kunskap om den museologiska kontexten. Den typ av kunskap jag försöker 

få fram gör sig inte gärna tillgänglig på ett sätt där jag kan kvantifiera den, därför 

utesluter jag den kvantitativa forskningsmetoden ur min uppsats.  

Däremot anser jag att kvantifierbar information som kan härledas ur museers 

arkiv gällande donatorer, skulle vara till stor nytta och öka validiteten samt reliabi-

liteten.  

Alla intervjuerna spelades in eftersom det inte hade varit tillräckligt att enbart 

försöka föra anteckningar under så pass långa intervjuer. En stor del viktig infor-

mation kunde ha gått förlorad om jag inte hade spelat in intervjuerna. 

Alla intervjuer, med ett undantag, gjordes på informanternas arbete. Att åka 

och samtala med dem på plats var en självklarhet då det skänker en viss form av 

säkerhet och trygghet till informanterna att intervjuas i sin arbetskontext. Jag tror 

att det även kan bli lättare att dra sig till minnes vissa detaljer man annars kan 

glömma. En annan fördel visade sig vara det faktum att jag blev erbjuden källma-

terial jag inte hade kunnat få ta del av ifall intervjun hade utförts på annan plats. 

Den enda intervju som inte gjordes på informantens arbete utfördes istället på ett 

café i centrala Stockholm där informanten befann sig under den dagen.  

Sekundärt källmaterial  

I samband med vissa intervjuer fick jag även tips om källmaterial jag borde under-

söka närmare. Det är källmaterial som ofta är direkt kopplat till ett specifikt tillfäl-

le som informanterna har pratat om. Jag kommer använda det materialet och jäm-

föra det gentemot mina teorier om varför människor väljer att donera föremål till 

museer. Nedan följer en beskrivning av det materialet. 
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E-postkorrespondens 

Under min praktikperiod på Nordiska Museet under 2010, deltog jag i ett projekt 

som handlade om ”moderna folkliga traditioner”, där Nordiska Museet studerade 

Melodifestivalen och Nobelmiddagen och de eventuella nya traditioner som ska-

pas i samband med dessa evenemang. En del av projektet var att intervjua delta-

gande artister och fråga dem om donationer. Det blev min uppgift. De flesta artis-

ter ställde sig mycket positiva till idén, och hänvisade mig till deras manager för 

vidare kontakt. Det var till slut bara en manager som svarade på vår E-post. Initialt 

ställde sig denna artist mycket positiv till en donation, för att sedan ändra sig. 

I samband med min intervju på Nordiska Museet, träffade jag den kollega jag 

hade utfört observationsstudien med på Melodifestivalen. Hon visade mig då E-

postskorrespondensen mellan henne och nämnda manager (Samtal med Karin 

Dern, Nordiska Museet 15/2-2011). Den korrespondensen kommer att ingå i mitt 

forskningsmaterial och jag kommer att analysera huruvida de teorier jag har om 

donationer går att applicera på det specifika fallet. 

Gåvobrev från Sörmlands Museum 

Informanten på Sörmlands Museum gav mig en kopia på ett gåvobrev ur deras 

arkiv. Gåvobrevet avslöjar donatorns syn på föremålet som ska doneras och varför 

en donation till museet var det enda alternativet.  

Vem tillhör föremålen? 

Boken Vem tillhör föremålen? är en publikation av Etnografiska Museet som av-

handlar problematiken med deras Beninsamling. Jag kommer dock inte gå in i 

repatrieringsfrågor eller etiska diskurser om vem som har rätt till kulturarv, utan 

analysera agerandet av Hans Mayer som skänkte föremålen till Etnografiska Mu-

seet. 

Etik 

Eftersom mina informanter är professionella museitjänstemän, är frågan om 

forskningsetik och anonymitet lite enklare än om jag hade intervjuat donatorer.   

Jag kommer inte att benämna informanterna med namn, utan istället bibehålla 

en anonymitet och hänvisa till dem som Informant 1-7. Jag kommer heller inte 

förtälja informanternas kön, utan hela tiden hänvisa till dem som Informant, och 

deras nummer. Jag kommer däremot att redovisa ålder, befattning och utbildning 

på de olika informanterna.  

Det finns ingen koppling mellan hur jag presenterar museerna och hur jag pre-

senterar informanterna. Ordningen har jag bestämt genom tärningsslag, för att 

behålla informanternas anonymitet. 

Det källmaterial som jag har fått under mina intervjuer kommer från dona-

tionsregister samt en E-postkorrespondens. Gällande E-postkorrespondensen så 
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fick jag tillåtelse att använda den under förutsättning att namn utelämnades. Där-

för kommer vare sig managern eller artisten namn att nämnas i texten eller i refe-

renslistan.  
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Undersökning 

Bearbetning och analys av materialet 

Så fort intervjun var gjord började jag lyssna igenom materialet, både för att för-

säkra mig om dess kvalitet, men framförallt för att bli mer bekant med mitt forsk-

ningsmaterial. Intervjuernas längd varierade en del. Den kortaste intervjun var 23 

minuter medan den längsta var 45 minuter lång.  

Under den empiriska studiens gång gjorde jag vissa anteckningar för att min-

nas vissa aspekter av intervjuerna jag fann särskilt intressanta. Jag väntade dock 

till alla intervjuer var färdiga, innan jag påbörjade min transkribering.   

Hur en transkribering ska gå till exakt är omöjligt att besvara. Det finns inte 

en objektiv modell för omvandling av muntligt språk till skriftligt språk (Kvale & 

Brinkmann 2009, s. 202-203). Kvale och Brinkmann föreslår istället att man stäl-

ler sig frågan: ”Hur ser den utskrift ut som bäst lämpar sig för mitt forskningssyf-

te?” (Kvale & Brinkmann 2009, s. 203).  

I vår uppsatsmanual får vi rådet att av tidsskäl, enbart transkribera så kallade 

”nyckelord” i samtalen. Min utgångspunkt är att i själva transkriberingen kan ny-

anser uppkomma som kanske inte upptäcks vid genomlyssningar av inspelningar. 

Dessa nyanser kan innebära viktig kunskap för forskningen, varvid jag har valt att 

transkribera hela intervjuerna, och så ordagrant som jag kan. Det var ett val jag 

gjorde i samråd med min handledare.  

Analysen av intervjuerna gick till så att jag utgick från min frågeställning och 

sedan kopplade empirin till den teori jag har valt att använda för att på så sätt för-

söka svara på min frågeställning. Jag kommer i undersökningsdelen att presentera 

mina intervjufrågor och hur jag har delat in dem i tre inofficiella delar med tre 

syften som sammanflätas.  
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Presentation av museerna 

Jag kommer här att ge en kortfattad presentation av de olika museerna där mina 

informanter arbetar. Jag kommer att utgå från den information som respektive 

museum delger på sin hemsida, samt eventuell kompletterande information från 

forskningsintervjuerna.  

Etnografiska Museet 

Etnografiska Museet är ett av Sveriges fyra museer som har hand om den utom-

nordiska samt utomeuropeiska kulturhistorien och samlar och bevarar utomeuro-

peiska föremål. Etnografiska Museet hanterar samtidigt den svenska idéhistorien 

vad gäller kontakten med världen utanför Europa. Etnografiska Museet kommer ur 

Vetenskapsakademin och den första samlingen registrerades in 1793. År 1900 

blev museet ett eget museum och är nu en del av Statens Museum för Världskul-

tur. Etnografiska Museet har fyra fasta utställningar. Museet har ungefär 220 000 

föremål, eller unika nummer, som kan innehålla en stor mängd subföremål (Inter-

vju 15/2-2010).  

Göteborgs Stadsmuseum 

Göteborgs Stadsmuseum bildades den 1 juli 1993 genom en sammanslagning av 

Göteborgs arkeologiska museum och Göteborgs historiska museum, som båda 

hade lokaler i Ostindiska huset, samt Göteborgs industrimuseum, Göteborgs skol-

historiska samlingar och något senare Göteborgs teaterhistoriska museum. Museet 

tillhör Göteborgs stads kulturförvaltning. Kulturnämnden är den politiska nämnd 

som fattar beslut om Stadsmuseet. Göteborgs stadsmuseum har åtta permanenta 

utställningar som på olika sätt berättar Göteborgs historia, stadens kulturarv och 

utveckling. Museet har en samling på ungefär 1 miljon föremål och 2 miljoner 

fotografier (Göteborg Stadsmuseums webbsida > Om stadsmuseet > Historia).  

Upplandsmuseet 

Upplandsmuseet är ett kulturhistoriskt museum för Upplands län, som grundades 

1959. Upplandsmuseet har tre fasta utställningar. Museet har ungefär 750 000 

föremål i sina samlingar, samt närmare 1,5 miljoner glasnegativ, filmnegativ och 

papperskopior (Upplandsmuseets webbsida > Om Museet).  

Malmö Museer 

Malmö Museer grundades 1841, och var ursprungligen ett naturhistoriskt muse-

um. Utställningarna visas i byggnader på Slottsholmen (med Malmöhus slott), 

Teknikens och Sjöfartens hus samt Kommendanthuset. Malmö Museer är till-

http://www.kultur.goteborg.se/
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sammans med Kulturen i Lund och Regionmuseet i Kristianstad regionmuseum 

för Skåne med ansvar för specifika områden. Malmö museer innefattar allting från 

arkeologi och historia till teknik, naturvetenskap och sjöfart, kopplat till Malmö 

och Skåne. De museilokaler som finns på Slottsholmen rymmer nio basutställ-

ningar. Museet har en samling på ungefär 500 000 föremål och 4 miljoner fotogra-

fier. Museets stora bredd avspeglas i samlingarnas stora mångfald (Malmö Muse-

ers webbsida > Om Malmö Museer > Malmö Museers historia).    

Nordiska Museet 

Nordiska Museet grundades 24 oktober 1873 av Arthur Hazelius. Han blev muse-

ets första styresman. Museet grundades i och med Hazelius resor runt i Sverige där 

han samlade in föremål för att rädda den gamla allmogekulturen som riskerade att 

försvinna under den industriella revolutionen. År 1880 fick museet sitt nuvarande 

namn, Nordiska Museet, och gjordes om till en stiftelse med svenska folket som 

ägare. Nordiska Museet är ett etnologiskt och kulturhistoriskt museum över 

svenskarnas och de nordiska folkens kulturarv och historia. Nordiska Museet har 

15 fasta utställningar samt virtuella webbutställningar. Hazelius började samla in 

föremål 1872, och idag har Nordiska Museet över 1, 5 miljoner föremål i sina 

samlingar, samt över 5 miljoner fotografier (Nordiska Museets webbsida > Om 

Museet > Vår Historia).  

Jamtli 

Jämtlands läns Fornminnesförening stiftades 1886, med syfte att verka för beva-

randet av länets traditionella folkkultur. År 1908 tillkom den hantverksorienterade 

föreningen Jämtslöjd, och tillsammans började de två föreningarna så småningom 

verka för att etablera ett museum i Östersund. År 1912 invigdes det första Fri-

luftsmuseet i Jämtland. År 1974 omorganiserades länsmuseet till en stiftelse. Stif-

tarna var Jämtlands län landsting, Östersunds kommun, föreningen Heimbygda 

och Jämtlands läns konstförening. Jamtli har åtta fasta utställningar. Museet har 

ungefär 70 000 föremål och 9 miljoner negativ (Jämtlands läns museums webbsi-

da > Om Jamtli > Jamtlis historia).  

Sörmlands Museum 

Sörmlands Museum är ett kulturhistoriskt museum för Sörmlands län. Sörmlands 

Museum grundades 1913 genom en sammanslagning av hembygdsföreningen och 

fornminnesföreningen. Sörmlands Museum har tre fasta utställningar. Museet har 

en samling på ungefär 60 000 föremål och 700-800 000 foton (Intervju 16/2-

2010).   
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Presentation av informanterna  

All information kommer från de intervjuer jag genomförde med respektive infor-

mant.  

Informant 1  

Informant 1 är 65 år gammal och har arbetat på museet i 35 år. Informantens be-

fattning på museet är försteintendent på museets föremålsavdelning. Informanten 

har på olika sätt och i olika befattningar arbetat med föremål och förvärv av före-

mål under hela sin tid på museet. Informanten har tidigare även varit chef för sam-

lingsenheten under sex år.  

Informanten har utbildat sig i arkeologi, historia och etnologi (Intervju 9/2-

2011).  

Informant 2  

Informant 2 är 58 år gammal och har arbetat på museet i över 30 år. Informantens 

befattning på museet är chef för kulturarvsenheten. Informanten har även arbetat 

vid Riksantikvarieämbetet samt arbetat i Estland med kulturarv. Informanten har i 

olika perioder från och till arbetat med förvärv av föremål, och under de två senas-

te åren har informanten arbetat med förvärv av föremål på heltid.  

Informanten har en filosofie kandidatexamen i etnologi, arkeologi och medel-

tidsarkeologi, samt en icke avslutad doktorsavhandling. Informanten har tidigare 

varit chef för den arkeologiska verksamheten på museet samt arbetat som stadsan-

tikvarie (Intervju 9/2-2011). 

Informant 3  

Informant 3 är 64 år gammal och har arbetat på museet i 22 år. Informantens be-

fattning på museet är intendent för en av museets avdelningar. Informanten har 

arbetat med förvärv av föremål under hela sin tid på museet.  

Informanten är socialantropolog i grunden (Intervju 15/2-2011).  

Informant 4  

Informant 4 är 56 år gammal och har arbetat på museet i 25 år. Informantens be-

fattning är intendent vid den antikvariska avdelningen på museet och informanten 

har arbetat med förvärv av föremål i 17 år. Informanten har även arbetat på Riks-

antikvarieämbetet.  

Informanten har en filosofie kandidatexamen med huvudämne etnologi och 

har även läst historia, konstvetenskap och bebyggelsehistoria (intervju 15/2-2011).  
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Informant 5  

Informant 5 är 61 år gammal och har arbetat på museet i 38 år. Informantens be-

fattning är länsmuseichef samt landsantikvarie, och har framförallt under de sena-

re åren i sin position som länsmuseichef och landsantikvarie arbetat med förvärv 

av föremål.  

Informanten har en filosofie kandidatexamen som består av sociologi, etnologi 

och konstvetenskap (Intervju 16/2-2011).  

Informant 6  

Informant 6 är 60 år gammal och har arbetat på museet i 23 år. Informantens be-

fattning är chef för föremålsavdelningen på museet, och har under hela sin tid på 

museet arbetat med föremål och förvärv av föremål på olika sätt.  

Informanten har en filosofie kandidatexamen med klassisk arkeologi som hu-

vudämne, samt andra museirelaterade ämnen (Intervju 17/2-2011).   

Informant 7 

Informant 7 är 41 år gammal och har arbetat på museet i 1,5 år. Informantens be-

fattning på museet är avdelningschef för avdelningen för vård och samling på mu-

seet. Informanten har under hela sin tid på museet samt under tidigare anställning-

ar på andra museer arbetat med föremål och förvärv av föremål på olika sätt.  

Informanten är disputerad konstvetare (Intervju 24/2-2011).  

Förklaring och genomgång av intervjumanus 

Att färdigställa mitt intervjumanus har varit en process där jag har haft mycket 

hjälp av boken Den kvalitativa forskningsintervjun för att komma fram till vilka 

frågor jag behöver ställa för att få fram den information som jag anser vara viktig. 

Jag ska presentera mina frågor och förklara frågornas uppdelning, vad frågor-

na syftar till och vad för kategori (Kvale & Brinkmann 2009, s. 150-152) av inter-

vjufrågor respektive fråga är.  

Kategorier av intervjufrågor 

För att komma fram till vilka frågor jag behövde ställa, utgick jag från vad det var 

jag ville ha ut av forskningsintervjun. Syftet var ju att försöka fastställa individers 

motiv till att vilja donera föremål till museer.  

Det är viktigt att påpeka att frågornas utformning här skall ses som en mall, 

och inte en exakt redogörelse för hur jag formulerade frågorna varje enskild gång. 

Beroende på situation, informant samt museum kan frågorna ha formulerats lite 

olika. Det kan även vara så att informanten redan hade svarat på någon av mina 

frågor i en tidigare fråga. I de flesta fall ställde jag ändå frågan för att på så sätt se 
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om informanten var konsekvent i sina svar. I en samtalssituation övergår man från 

skriftspråk till talspråk, så mitt intervjumanus skall ses just som en mall.  

 

 

 

Bakgrundsfakta gällande informanten 

1.Namn (kön)? 

2. Ålder? 

3. Befattning? 

4. Utbildning? 

5. Hur länge har informanten arbetat på museet? 

6. Hur länge har informanten arbetat med förvärv av föremål? 

 

Bakgrundsfakta gällande museet 

7. Vad för sorts museum? 

8. När grundades museet?’ 

9. Hur stor samling? 

10. Hur många föremål tar museet emot/år? 

 

Frågor gällande donationer och donatorer 

11. Kan du beskriva hur en donation går till?  

12. Vad för information om föremålen kräver ni för att ta emot dem?  

13. Vad för information om donatorn kräver ni för att ta emot föremålen? 

14. Hur pass mycket personlig kontakt har ni med donatorn?  

15. Kommer de flesta donationerna från dödsbon, eller från levande donato-

rer?  

16. Brukar donationsbreven avslöja donatorns motiv till viljan att donera till 

just ett museum? 

17. Brukar ni tala personligen med donatorn, eller donatorns släktingar om 

motivationen till att donera till just ett museum?  

18. Brukar det vara donatorn personligen som tar upp sitt motiv till donatio-

nen, eller är det något som du brukar fråga om? 

19. Kan du komma ihåg ett specifikt tillfälle då en donator har talat med dig 

om sitt motiv till donationen?  

20. Kan du minnas ifall någon donator har pratat med dig om hur människor i 

deras omgivning ser på att de ska donera ett föremål till ett museum?  

21. Har ni märkt en ökning eller minskning av donationer under 2000-talet?  

22. Har du funderat på huruvida mängden donationer, samt vad som doneras, 

kan tänkas följa någon form av tidsanda?  

23. Har du funderat på varför människor väljer att donera föremål till museer? 

24. Kan du minnas ifall någon donator har berättat för dig varför han eller hon 

inte vill sälja det här föremålet?  
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25. Varför tror du att de inte vill sälja de här föremålen?  

26. När det gäller donatorerna, kan de se någon demografisk röd tråd (ålder, 

kön, etnicitet, utbildning, bakgrund)? 

27. Är det något ytterligare du skulle vilja tillägga angående det vi har talat 

om? 

 

Den typen av frågor jag har ställt är inledande frågor, sonderande frågor, direkta 

frågor och indirekta frågor. Under intervjuerna har jag självfallet även fått anled-

ning att ställa uppföljningsfrågor samt tolkande frågor som inte finns med i min 

intervjumall. Brinkmann och Kvale definierar de olika kategorierna av frågor på 

följande sätt:  

Inledande frågor. ”Kan du berätta för mig om” ”Kommer du ihåg en gång då.” ”Vad hände i 
den episod du nämnde?” ”Kan du beskriva så detaljerat som möjligt en situation där du lärt 
dig något?” Sådana inledande frågor kan ge spontana och rika beskrivningar där intervjuper-
sonen återger vad han upplever som de viktigaste aspekterna av de undersökta fenomenen 
(Kvale & Brinkmann 2009, s. 150). 

Uppföljningsfrågor. Intervjupersonens svar kan ge en nyfiken, enveten och kritisk inställning 
hos intervjuaren. Det kan ske genom direktifrågasättande av det som just har sagts. Även en 
nick med huvudet, ett ”mm” eller bara en paus kan uppmuntra intervjupersonen att fortsätta 
sin beskrivning. En upprepning av de betydelsefulla orden i ett svar kan elda till vidare ut-
läggningar. Intervjuaren kan träna sig till att lägga märke till ”rödljusen” i svaren – till exem-
pel ovanliga termer, stark betoning och dylikt – som kan ge signaler om ett helt komplex av 
ämnen som är relevanta för den intervjuade (Kvale & Brinkmann 2009, s. 150-151). 

Sonderande frågor. ”Kan du säga något mer om det?” ”Kan du ge en mer detaljerad beskriv-
ning av vad som hände?” ”Har du fler exempel på det?” Här söker intervjuaren efter svaren, 
sonderar innehållet, men utan att ange vilka dimensioner som ska betraktas (Kvale & Brink-
mann 2009, s. 151). 

Direkta frågor. Här introducerar intervjuaren ämnen och dimensioner direkt: ”Har du någon 
gång fått pengar som belöning för bra betyg?” ”När du nämner konkurrens, tänker du då på en 
idrottslig eller en destruktiv konkurrens?” Sådana direkta frågor bör helst vänta till slutet av 
intervjun, sedan intervjupersonen har gett sin egna spontana beskrivning och därigenom mar-
kerat vilka aspekter av fenomenen som är centrala för henne (Kvale & Brinkmann 2009, s. 
151). 

Indirekta frågor. Här kan intervjuaren använda projektiva frågor: ”Hur tror du andra elever 
ser på betygskonkurrens?”. Svaret kan hänvisa direkt till andras inställning; det kan också vara 
ett indirekt uttryck för elevens egen inställning, som han inte visar direkt. Det krävs då fler, 
omsorgsfullt ställda frågor för att kunna tolka svaret (Kvale & Brinkmann 2009, s. 151). 

Tolkande frågor. Tolkning kan innebära att intervjuaren bara formulerar om ett svar – ”Du 
menar alltså att…” – eller försöker klargöra – ”Är det så att du upplever att….” eller ”Täcker 
uttrycket…vad du just har sagt?” Det kan också förekomma mer direkta tolkningar av vad 
eleven har sagt: ”Gäller din oro för betygen främst hur dina föräldrar ska reagera?” (Kvale & 
Brinkmann 2009, s. 152).  
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Jag valde att dela upp forskningsintervjun i tre delar. Den första delen syftar till att 

få fram bakgrundsfakta gällande informanten. I en samtalssituation är det samti-

digt självklart att börja med att låta personen man samtalar med få presentera sig 

själv.   

Den första delen är fråga 1-6. En annan viktig aspekt med den första delen av 

frågorna är att säkerställa och klargöra att jag talar med rätt person. Med andra 

ord, en person som besitter den kunskapen som krävs för att på ett adekvat sätt 

kunna uttala sig om de kommande frågorna. Fråga 1-6 är av typen direkta frågor. 

Jag inleder med direkta frågor, tvärtemot hur man egentligen bör disponera sina 

intervjufrågor (Kvale & Brinkmann 2009, s. 151). Jag anser dock att det var vik-

tigt att börja med att få veta vem informanten var innan jag påbörjade övriga frå-

geställningar.   

Den andra delen syftar till att få reda på lite information om museet ifråga för 

att ta reda på huruvida det verkligen är ett museum som faller inom ramverket för 

min avgränsning. Andra delen visar även på informantens kunskap om sitt eget 

museum och om samlingarna.  

Den andra delen är fråga 7-10 och även de frågorna är av typen direkta frågor.   

Den tredje delen är vad jag har kallat huvuddelen, eller frågor gällande dona-

tioner och donatorer. I denna del rör samtalet intervjuns huvudfråga, att försöka 

utröna individers motiv till att donera föremål till museer. Det är frågorna 11-27.   

Den första frågan i tredje delen, fråga 11, är en fråga av typen inledande frå-

gor där jag försöker få informanten att reflektera över hur en donation på museet 

faktiskt går till. Sedan följer fyra direkta frågor, fråga 12-15. Efter det följer två 

frågor, fråga 16-17, som jag definierar som mer indirekta frågor.  

Fråga 18 är en sonderande fråga med syfte att få mer information om de frå-

gor som har föregått fråga 18.  

Fråga 19 och 20 faller under kategorin inledande frågor, vilket till synes kan 

verka märkligt med tanke på dess position. Men båda är egentligen inledningar på 

ett nytt fokus i frågeställningen där informanten mer djupgående får reflektera 

över respektive fråga. Fråga 21 är återigen en direkt fråga, som sedan följs upp av 

en mer sonderande fråga, fråga 22.   

Med fråga 23 ändras fokus igen, och det är att betrakta som en inledande fråga 

på nytt fokus. Den följs upp av fråga 24 som är en sonderande fråga. Sedan följer 

fråga 25 som är en mer direkt fråga. 

Fråga 26 kan ses som en inledande fråga, men även en sonderande fråga.I den 

sista frågan, fråga 27, låter jag informanten avsluta intervjun med egna fundering-

ar vilket är att betrakta som en sonderande fråga.  

Intervjufrågornas uppdelning och syfte 

Frågornas natur och dess disposition var självfallet inte godtycklig, utan det fanns 

ett klart syfte med vilka frågor jag ställer och i vilken ordning. Som jag tidigare 
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har nämnt syftade fråga 1-6 att få reda på huruvida informanten var rätt person att 

svara på mina frågor, och fråga 17-10 syftade till att ta reda på huruvida museet 

verkligen lämpade sig för min studie.  

Jag ville även ställa den typen av frågor i början av intervjun för att få igång 

ett bra samtal. Att bli intervjuad och bli inspelad kan, även när man ska uttala sig 

om frågor som hör till ens profession, vara känsligt och kännas ovant. Genom att 

få informanten att börja prata om det som de otvivelaktigt kände till bäst, nämli-

gen sig själva och sin arbetsplats, skulle de kunna slappna och börja fundera och 

resonera kring frågor och tankar som kanske inte är så självklara.  

Fråga 11, som inleder huvuddelen av min intervju, syftade även den till att få 

informanten att öppna upp och utifrån sina egna tankar och erfarenheter få reflek-

tera över hur en typisk donation går till på just deras museum. Svaret kan ge viktig 

information om hur donatorer agerar och resonerar när de väl har bestämt sig för 

att donera ett föremål. 

Fråga 12 och 13 är att betrakta som uppföljningsfrågor till fråga 11. Jag vill 

här att informanten ska reflektera djupare över donationsprocessen och i och med 

det få djupare kunskap om förfarandet.  

Fråga 14 syftar till att få en känsla för reliabiliteten hos den information som 

jag får under forskningsintervjun. Ju mer personlig kontakt informanten har haft 

med donatorerna, desto starkare blir reliabiliteten i den kunskap jag förvärvar. 

Hade informantens kontakt med donatorn sträckt sig till E-postkontakt hade relia-

biliteten sjunkit avsevärt. 

Fråga 15 syftar till att få en uppfattning för i hur stor utsträckning Bourdieus 

teorier kan appliceras i denna kulturhistoriska museala kontext. Skulle i princip 

alla donationer komma från människor som har avlidit och sedan testamenterat 

föremålet eller samlingen till museet, skulle Bourdieus teorier falla, då kapitalteo-

rierna inte kan appliceras på en avliden person. Däremot är Weiners teorier fullt 

gångbara i dessa fall. Jag vill här nämna att jag förmodligen presenterade frågan 

på fel sätt, eller för tvetydigt, då väldigt många donationer kommer från dödsbon, 

men då från den avlidnes arvingar, och inte från den avlidne genom ett testamente.  

Fråga 16 syftar till att få reda på i hur stor utsträckning den avlidne nämner 

motiv till donation i gåvobrev/testamente, och i så fall, vad motivet brukar vara.  

Fråga 17 knyter an till fråga 13, då jag här återigen vill testa reliabiliteten hos 

informanten genom att tala om den personliga kontakten, samt få kunskap om hur 

vanligt det är att tala om just motiv till donation.  

Fråga 18 syftar till att få reda på mer om motivationen genom att ta reda på 

vem i samtalet som brukar ta upp den frågan. Utifrån såväl Weiners, men kanske 

framförallt Bourdieus kapitalteorier, borde det vara donatorn som initierar det 

samtalet då det måste vara viktigt att omvärlden (eller åtminstone en viss grupp) 

vet om att man har donerat, samt varför man har donerat, då kapital måste tiller-

kännas av andra människor inom samma grupp (Broady 1998, s. 13-15).   
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I fråga 19 vill jag att informanten ska tänka efter, och ge exempel på ett fall då 

en donator har talat med informanten om sitt motiv, för att på så sätt få djupare 

kunskap om förfarandet. 

Fråga 20 syftar till att återigen pröva Bourdieus kapitalteorier. Då kulturellt 

kapital uppnås genom att människor inom samma fält, med liknande habitus er-

känner ditt kulturella kapital, kan en donation inte vara något man gör i det för-

dolda. 

I frågorna 21 och 22 byter jag fokus lite, och testar här Weiners teorier att i ett 

samhälle så starkt präglat av konsumtion, måste vissa föremål hållas utanför denna 

konsumtionssfär. Det skulle då vara möjligt att eventuellt se en ökning av mäng-

den donationer, då mängden konsumtion ökar.  

I fråga 23 ber jag helt enkelt informanten att ge sin syn, baserat på erfarenhet, 

på varför människor vill donera föremål till museum. Något som de kanske inte 

nödvändigtvis har reflekterat över tidigare utan tagit som självklart. 

I frågorna 24 och 25 ändrar jag återigen fokus, och testar här Weiners teorier 

om att vissa föremål måste hållas utanför den kommersiella sfären.  

Fråga 26 syftar till att få informanten att svara på hur den typiska donatorn ser 

ut. Enligt Bourdieus teorier om kapital och habitus, bör en viss grupp vara kraftigt 

överrepresenterade medan andra grupper bör vara kraftigt underrepresenterade.  

I fråga 27 vill jag att informanten ska fundera över det vi har pratat om, och 

kanske komma med ytterligare reflektioner som kan ge kunskap.   

De frågor som mer direkt syftar till att informanten ska reflektera över donato-

rers motiv och deras egna erfarenheter av det, kommer medvetet i slutet på inter-

vjun. Eftersom dessa frågor kräver mer reflektion och eftertänksamhet av infor-

manten, väljer jag att inte börja med dem, utan med andra frågor. På så sätt kom-

mer informanten att på ett naturligt sätt börja tänka i de banor som intervjun syftar 

till. Hade jag börjat med att ställa frågan: ”Varför tror du att människor donerar 

föremål till museer?”, tror jag inte att jag hade fått ett lika genomtänkt och väl-

formulerat svar som jag får när samtalet redan har kretsat kring den frågan en 

längre tid och tankar och minnen börjar göra sig påminda för informanten.  

Intervjuanalys 

Jag kommer att disponera min intervjuanalys på så sätt att jag kommer att gå ige-

nom de olika frågorna systematisk och kronologiskt, och analysera dem utifrån de 

teorier jag har. Alternativet, som jag ser det, hade varit att analysera en informant i 

taget, istället för en fråga i taget. Jag finner dock det mer översiktligt och förtydli-

gande att analysera en fråga i taget. 

Eftersom intervjun är uppdelad i tre delar; bakgrundsfakta gällande informan-

terna, bakgrundsfakta gällande museerna samt frågor gällande donationer och 

donatorer kommer jag även att dela upp min analys utifrån den uppdelningen. Då 
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första och andra delen av intervjun är betydligt kortare än den tredje, och mer son-

derande, så kommer jag att analysera fråga 1-6 gemensamt, då de är nära sam-

mankopplande. Jag kommer att göra på samma sätt med fråga 7-10. I metoddelen 

har jag även en kortare presentation av informanterna samt museerna. Som jag 

även har nämnt var syftet med fråga 1-10 att säkerställa att informanten var rätt 

person att svara på mina frågor, samt att museet passade inom min studies av-

gränsning. Det kommer jag klargöra i analysdelen.  

När det gäller den tredje intervjudelen kommer jag att analysera var fråga för 

sig, då jag anser att varje enskild fråga kräver en mer djupgående analys. 

Jag har valt det här sättet att analysera mitt empiriska material eftersom det 

kommer att ge en klar överblick av analysen samt ett tydligt resultat.  

Jag har valt att använda blockcitat även då citaten har varit kortare än tre me-

ningar, eftersom utbrutna citat förtydligas på ett helt annat sätt än om de skrivs i 

den löpande texten.  

 

Bakgrundsfakta gällande informanterna. Analys av fråga 1-6. 

De analytiska slutsatser jag kan dra av fråga 1-6 är att alla informanter har en lång 

erfarenhet av föremålsförvärv på respektive museum, vilket även illustreras av att 

alla informanter utom en är över 50 år. Varje informant har en klassisk museal 

utbildning där huvudämnen antingen är historia, arkeologi, etnolog, antropologi 

eller konstvetenskap. De flesta informanter har en filosofie kandidatexamen, me-

dan bara en informant har en doktorsexamen, informant 7. 

Informant 7 är den informant som till viss del skiljer sig från övriga informan-

ter. Informanten är lite yngre än övriga (41år), samt har inte arbetat på sin nuva-

rande arbetsplats så länge (1,5år). Det märks även att informant 7 har disputerat, 

då personen i sina svar refererar till teorier som ingen annan har nämnt (Intervju, 

24/2-2011).  

Förutom just informant 7 har alla arbetat på sin nuvarande arbetsplats i minst 

20 år, och i vissa fall över 30 år. Det här är viktigt då mitt avgränsande fält är kul-

turhistoriska museer 20 år tillbaka i tiden och till idag. Informant 7 har dock arbe-

tat med förvärv av föremål, på ett eller annat sätt, under sin tid på andra museer 

(Intervju, 24/2-2011).  

Sammanfattningsvis vill jag hävda att informanternas långa erfarenhet av fö-

remålsförvärv samt deras museispecifika utbildning, samt deras befattning på re-

spektive museum gjorde dem mycket lämpade att svara på mina frågor. 

Bakgrundsfakta gällande museerna. Analys av fråga 7-10. 

I mitt urval av museer så ville jag begränsa mig till att enbart studera kulturhisto-

riska museer av olika kategorier. Det var självfallet viktigt att museet ifråga inte 

bara hade en samling, utan fortfarande tog emot föremål. En aktiv insamlingspoli-
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cy är idag ovanligt, men nästan alla museer tar fortfarande emot föremål som de 

får genom donationer.  

Storleken på museernas samlingar varierade en del, vilket förefaller fullt rim-

ligt med tanke på museernas olika uppdrag som länsmuseum respektive statligt 

museum, samt hur länge museet har funnits. Utifrån mitt urval av museer, kan 

man säga att dagens svenska museer tar emot ungefär mellan 300-500 föremål per 

år, genom donationer. Vissa tar dock emot fler, såsom Sörmlands Museum som 

tar emot upp till 1000 föremål per år (Intervju 17/2-2011).  

Etnografiska museet har på senare år inte haft någon aktiv policy alls gällande 

förvärv av föremål. Det beror på två orsaker; dels den etiska där man från ledning-

ens sida är alltmer tveksam att ta emot föremål från en annan kulturell kontext, 

utan där man i allt större utsträckning anser att de föremålen bör stanna där de 

kommer ifrån. Den andra anledningen är logistisk och ekonomisk. Det finns var-

ken plats eller pengar för att ta emot en stor mängd donationer. Av den här anled-

ningen tar Etnografiska Museet emot väldigt få föremål. Nästan aldrig över 100 

föremål per år, och oftast under 25 per år (Intervju 15/2-2011). Med tanke på Et-

nografiska Museets position som världskulturmuseum och de etiska aspekter som 

följer, var det för mig väntat att museet skulle ta emot så få föremål. Det förvåna-

de mig dock att även Malmö Museer samt Göteborgs Stadsmuseum tar emot så 

pass få föremål genom donationer. Malmö Museer förvärvar visserligen ett stort 

antal faktiska objekt varje år genom arkeologiska utgrävningar, men tar enbart 

emot mellan 25-30 föremål genom donationer per år (Intervju 9/2-2011). Göte-

borgs Stadsmuseum tar idag emot ungefär 25 föremål per år (Intervju 9/2-2011). 

Det förefaller som att kommunala museer samt stadsmuseer, tar emot betydligt 

färre föremål genom donationer än länsmuseer. Något som rimligtvis har att göra 

med ett mindre geografiskt ansvarsområde. Även om såväl Malmö som Göteborg 

är befolkningstäta områden.  

Sammanfattningsvis vill jag påstå att mitt urval av museer var mycket lycko-

samt. Alla museer stämde in på de kriterier jag hade för att det skulle vara en me-

ningsfull intervju för mitt syfte. Jag fick inte bara en bra geografisk spridning, 

utan även en bra ”kategorispridning”. I mitt urval finns två statliga museer, tre 

länsmuseer, ett kommunalt museum och ett stadsmuseum. Alla museer har kultur-

historisk inriktning och med en betydande samling men med olika möjligheter och 

utmaningar gällande förvärv av föremål idag.  

Frågor gällande donationer och donatorer. Analys av fråga 11-27. 

Som tidigare nämnt kommer jag härifrån att analysera frågorna en och en, då hu-

vuddelen av mina frågor kräver en mer ingående analys. 



 37 

11. Kan du beskriva hur en donation går till? 

Då museerna idag inte har en aktiv insamlingspolicy går nästan alla donationer till 

så att personen som äger föremålet, eller personens arvingar kontaktar museet på 

något sätt. Det kan dock variera hur kontakten går till, men ett telefonsamtal ver-

kar vara det vanligaste. Ibland händer det även att personen kommer med föremå-

let till museets reception. Vid sådana tillfällen agerar de olika museerna lite olika. 

Etnografiska Museet har som policy att då ta emot personen och fotografera före-

målet, utan att för den skull ta emot eller ens röra föremålet (Intervju 15/2-2011). 

Upplandsmuseet däremot har en striktare policy i dessa fall, och kräver att veder-

börande istället kontaktar någon av museets antikvarier via telefon eller E-post 

(Intervju 16/2-2011). 

Något som förefaller vara ett vanligt scenario är att donatorn eller donatorerna 

har börjat bli gamla samtidigt som deras barn eller barnbarn inte är intresserade av 

att ta emot föremålet (Intervju 9/2, 17/2-2011). Det kan även i många fall röra sig 

om personer som ska flytta. Kanske från ett stort hus till en mindre lägenhet, och 

även här kan det gälla att arvingar inte är intresserade att ta emot föremålen (Inter-

vju 9/2, 16/2, 17/2-2011). Under sådana scenarier så kommer ofta museer in i bil-

den. Det här ger intressant information av två orsaker; till att börja med så är do-

natorn av en eller flera orsaker inte redo att sälja eller slänga föremålet, trots att 

vederbörande inte kan behålla det eller har någon användning av det. Vi vet även 

att donatorns arvingar däremot inte vill ha det. Jag kommer att återkomma till den 

viktiga frågan om ålder, framförallt i fråga 26, men jag vill redan här nämna dess 

betydelse för donationer. Jag vill även nämna att till stor del förefaller donationer 

helt enkelt ha att göra med logistik. När en person inte längre har plats för en viss 

mängd föremål så doneras de till museer. Det är dock bara en del av sanningen, då 

det fortfarande gäller personer som har nått en viss ålder. Samtidigt förklarar inte 

logistik varför man inte kan tänka sig att helt enkelt slänga det. I fallen med äldre 

människor utan arvingar, eller med ointresserade arvingar kan de bakomliggande 

motiven inte gärna handla om att erövra det kulturella kapitalet. Personen i fråga 

har kanske inte långt kvar att leva, och för att kulturellt kapital ska kunna erövras 

måste det erkännas från personer med liknande habitus (Bourdieu 1977, s. 171 ff). 

Här handlar det snarare om att föremålet eller samlingen är det som Weiner kallar 

för oförytterlig egendom. Ett föremål som till varje pris måste hållas utanför den 

kommersiella sfären, och som i många fall kanske inte bara tillhör den enskilda 

ägaren, utan tillhör en större grupp såsom familjen eller till och med samhället 

(Weiner 1992, s. 6-7).  

När jag ställde den här frågan till Informant 1 var det första han sa:  

Ja, jag tänker kanske inte i termer av donationer utan tänker i termer av gåvor, så att säga (In-
tervju 9/2-2011). 
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Det är en viktig poäng som informanten gör här, och i efterhand skulle det nog ha 

varit bättre att använda termen gåvor snarare än donationer. Även Informant 5 

missförstod mitt syfte och undrade först huruvida det gällde pengadonationer till 

museet. En sådan form av donation anser jag inte tillhöra samma sociala kontext 

som gåvan, på samma sätt som gåvor och handelsutbyte inte tillhör samma sociala 

kontext (Gell 1992, s. 146).   

12. Vad för information om föremålen kräver ni för att ta emot dem?  

Något som är genomgående för museerna är den starka tonvikten vid föremålets 

proveniens, alltså föremålets bakgrund, historia och hur det har använts och i vil-

ket sammanhang. Det är även viktigt att få veta hur föremålet kom i donatorns 

ägo, samt att det kompletterar den redan befintliga samlingen (Intervju 9/2, 15/2, 

16/2, 17/2, 24/2-2011). Generellt kan man säga att inget museum tar idag emot ett 

föremål eller en samling utan denna mänskliga aspekt. I den mån undantag görs, 

handlar det ofta om att komplettera en samling (Intervju 15/2-2011). 

När det gäller Etnografiska Museet är de tidigare nämnda etiska aspekterna 

särskilt noga för att museet ska ta emot ett föremål. Att få reda på hur ägaren fick 

tag i föremålet och hur pass länge det har befunnit sig i landet är avgörande (Inter-

vju 15/2-2011). 

Självfallet är även den geografiska tillhörigheten viktig. Det måste finnas nå-

gon typ av anknytning till staden eller regionen för att det ska falla under museets 

ansvar (Intervju 9/2-2011).  

Den proveniens eller historiska bakgrund som museerna vill ha gällande fö-

remål, är vad jag skulle definiera som föremålets kulturella biografi (Kopytoff 

1986, s. 66). Informanterna talar ofta om den mänskliga aspekten på föremålen, 

vilket visar att likt människor så har även föremål en biografi, en berättelse. Utan 

denna kulturella biografi vore inte föremålen intressanta, men samtidigt ändras 

den kulturella biografin i och med att föremålet placeras i den museala kontexten 

(Kopytoff 1986, s. 67). Föremålet som tidigare har varit en bruksvara eller pryd-

nadsvara, blir nu ett kulturarv. Föremålet har färdats från en värderegim till en 

annan (Appadurai 1986, s. 34).  

13. Vad för information om donatorn kräver ni för att ta emot föremålen? 

Den här frågan går i mångt och mycket ihop med frågan innan, och vissa infor-

manter svarade på den samtidigt som de svarade på fråga 12. Det är också tydligt 

att variationen här är betydligt större hos museerna än den gällande informationen 

om själva föremålen. I de flesta fall kräver museerna bara personuppgifter såsom 

namn, personnummer, telefonnummer och adress (Intervju 9/2, 15/2, 16/2, 24/2-

2011). Det kan även vara så att föremålet egentligen inte har tillhört donatorn en 

längre period, eller som en informant uttrycker det:  
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Ja, det är ju inte alla gånger så viktigt, för det kan ju vara sista ledet för det här föremålets hi-
storia (Intervju 16/2-2011). 

 

I sådana fall finns det inget egentligt syfte att kräva mer information än person-

uppgifter.  

Men andra museer lägger större tonvikt vid informationen om donatorn. Det 

kan vara då det gäller en donation av ett föremål eller samling med högt ekono-

miskt värde. Donatorn måste i dessa fall intyga att han eller hon verkligen äger 

föremålet (Intervju 15/2-2011). Men det kan även vara rent informativt, för att få 

reda på under vilka omständigheter som föremålet har införskaffats, och på så sätt 

stärka proveniensberättelsen (Intervju 15/2, 17/2-2011).  

Jag vill återknyta till citatet ovan som tydligt illustrerar hur föremål befinner 

sig i olika typer av värderegimer (Appadurai 1986, s. 17). Det illustrerar även hur 

pass komplexa dessa värderegimer kan vara. Det är inte bara att ett föremål befin-

ner sig hos sin ägare – hos museet, utan föremålet kan många gånger befinna sig i 

ett slags ”mellankontext”, där personen som donerar det egentligen inte är perso-

nen som har ägt och använt föremålet, men på så sätt får föremålet ytterligare ett 

”lager” på sin kulturella biografi (Kopytoff 1986, s. 67).  

14. Hur pass mycket personlig kontakt har ni med donatorn? 

Som tidigare nämnt syftar denna fråga till att pröva reliabiliteten hos mina infor-

manters påståenden. Jag hävdar att ju mer personlig kontakt informanten har haft 

med donatorer desto pålitligare blir deras utsagor.  

Generellt sett kan man säga att alla museer vill ha så stor personlig kontakt 

som möjligt med donatorn. Hur stor kontakt det faktiskt blir, beror väldigt mycket 

på vilken typ av donation det är fråga om, hur pass intressanta föremålen är eller 

hur många föremål det rör sig om. I vissa fall krävs det inte så mycket personlig 

kontakt utan ärendet kan avslutas relativt snabbt, medan i andra fall så föranleder 

donationer djupintervjuer och många återkommande träffar (Intervju 9/2, 15/2, 

16/2, 17/2, 24/2-2011).  

Något som inte är ovanligt är att en donator återkommer vid flera tillfällen 

under livet. Informant 1 beskriver det såhär:  

 

En del donatorer, eller givare, har blivit som vänner som går i huset på något sätt (Intervju 
9/2-2011).  

 

Med anledning av svaret ställde jag en uppföljningsfråga där jag undrade om det 

är personer som återkommer och vill höra vad som har hänt med föremålet. In-

formant 1 svarade att det förekom, men var mycket sällsynt. Det var snarare så att 

barn eller barnbarn som hade fått höra om donationen ville komma och se på fö-

remålet (Intervju 9/2-2011). Jag följer även upp det svaret med att fråga om perso-

nerna kommer och vill att föremålet ska ställas ut. Informant 1 menar att det är en 
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fråga som oftast diskuteras vid själva donationen, huruvida föremålet kan tänkas 

komma att ställas ut eller ej. Men det är inte så att de kommer tillbaka långt senare 

och frågar om det (Intervju 9/2-2011). Informant 1 menar att det snarare är så att:  

Då vill de nog mer hälsa på föremålet och se hur det mår (Intervju 9/2-2011).  
 

En intressant aspekt som Informant 1 belyser med sitt tidigare citat, är det faktum 

att den som en gång har donerat, kommer väldigt ofta att donera igen. Det här är 

något återkommande som ett flertal informanter nämner. Jag hävdar här att det är 

ett tecken på att människor som donerar föremål till museer, ofta har ett visst sorts 

habitus. För att donera, och vilja donera igen, krävs dessa dispositioner baserade 

på kognitiva erfarenheter som utgör människors habitus (Bourdieu 1990, s.52 ff) 

att vilja donera föremål till ett museum är inte en plötslig ingivelse. Donatorn 

måste på något vis ha koppling till det kulturhistoriska fältet, och på så sätt äga det 

habitus som krävs, för att vilja tillskansa sig det kulturella kapitalet (Bourdieu 

1990, s. 52 ff). Att människor donerar inte bara en gång, utan flera gånger är ett 

starkt belägg för det. Här bör tilläggas att alla informanter har talat om att museet 

försöker skicka ut tackbrev till alla donatorer (Intervju 9/2, 15/2, 16/2, 17/2, 24/2-

2011). Ett sådant tackbrev hävdar jag är att likna vid ett diplom över det kulturella 

kapital donatorn nu har tillskansat sig.  

15. Kommer de flesta donationerna från dödsbon, eller från levande donatorer?  

Vikten i frågan kan inte understrykas nog, då den är avgörande för att fastställa att 

kulturellt kapital är möjligt att tillskansa sig genom att donera föremål till museer. 

En avliden person har självfallet ingen social nytta av kulturellt kapital.  

Mina informanters uppfattningar i frågan är att det är en relativt jämn fördel-

ning när det gäller donationer från levande donatorer respektive dödsbon. De fles-

ta uppskattar det till ungefär 50/50 procentuellt sätt, möjligtvis med viss övervikt 

för levande donatorer (Intervju 9/2, 15/2, 16/2, 17/2, 24/2-2011).  

Något som bör nämnas är att det i många fall är arvingarna som donerar före-

målen. En person har dött, och vid en bouppteckning finns det vissa föremål som 

arvingarna inte vill eller kan behålla. I många sådana fall kontaktas då ett museum 

(Intervju 9/2, 16/2-2011). Det är en definitionsfråga huruvida man anser det vara 

en donation från en levande donator eller ej.  

Den slutsats jag drar av informanternas svar är att båda typer av donationer fö-

rekommer, men en viss övervikt för donationer från nu levande personer. Det vi-

sar att min hypotes gällande Bourdieus teorier om habitus, kapital och fält, inte 

kan falsifieras på denna grund. 
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16. Brukar donationsbreven avslöja donatorns motiv till viljan att donera till just 

ett museum? 

Intressant med den här frågan är att här går det att uttyda distinkta skillnader hos 

mina olika informanter. Informanterna 1, 4, 5 och 6 menar att det i princip inte alls 

förekommer. Informant 4 har aldrig sett ett sådant donationsbrev och Informant 5 

säger att det förekom för 20-40 år sedan, men inte nu (Intervju 9/2, 15/2, 16/2, 

17/2-2011). Däremot säger Informanterna 2, 3 och 7 att det förekommer (Intervju 

9/2, 15/2, 24/2-2011). 

Informant 2 menar att det förekommer i två sorters fall. Det första fallet är när 

det gäller en donator som tidigare har donerat föremål till museet, och anser att 

även det här borde egentligen ha ingått i den tidigare donationen (Intervju 9/2-

2011). Här gör jag återigen kopplingen mellan den återkommande donatorn, och 

habitusbegreppet. Det är individens habitus som får vederbörande att vilja donera 

igen, eller komplettera en tidigare gjord donation (Bourdieu 1990, s. 52 ff). Det 

andra fallet rör personer som har haft någon form av vindsstädning efter föräldrar-

na och i och med det undrar ifall museet skulle vara intresserad av något (Intervju 

9/2-2011). Jag tror att informanten i det här fallet menar ett brev som skickas till 

museet, snarare än det donationsbrev jag syftade på i min fråga. 

Informant 3 säger att det är ovanligt, men att det ibland förekommer ifall do-

natorn uttrycker sin vilja att de här föremålen inte får skingras. Att det är viktigare 

än att deras efterlevande kan få lite pengar för dem på en auktion (Intervju 15/2-

2011). Det här kan tydligt kopplas till Weiners teorier om oförytterlig egendom. 

Vissa människor upplever en så stark känsla att dessa föremål inte ska hamna på 

en kommersiell marknad, utan måste bibehållas (Weiner 1992, s. 36). Dessa före-

mål tillhör en form av bytessfär, som inte är kompatibel med den kommersiella 

bytessfären (Kopytoff 1986, s. 71). Att dessa föremål skulle försvinna ut på en 

kommersiell marknad skulle för ägaren innebära en form av vanära (Weiner 1992, 

s. 6). Baserat på informanternas svar hävdar jag att människor använder museer 

som en bastion, eller sista utväg för att slippa denna vanära och undvika att före-

målet eller samling hamnar i fel bytessfär. Informant 3 talar även om att många 

människor anser det vara trevligt att deras namn finns kvar och kopplas till en 

specifik donation eller samling (Intervju 15/2-2011). I dessa fall kan även det kul-

turella kapitalet spela en stor roll i donatorernas motiv. 

När det gäller Informant 7 är situationen lite annorlunda, eftersom museet 

även tar emot konst. Informanten nämner att det är framförallt när det gäller 

konstdonationer som motiv brukar nämnas i donationsbrev, samt att det ofta är 

återkommande donatorer som nämner motiven (Intervju 24/2-2011). Det här visar 

även det på att föremål ses som en oförytterlig egendom, och därför inte bör säljas, 

samt att habitus och det kulturella kapitalet spelar en viktig roll. Men då det i det 

här fallet gäller konst, och inte kulturhistoriska föremål, faller det utanför min 

studies avgränsning.  
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Sammanfattningsvis har jag inget bra svar på varför informanternas erfarenhet 

av donationsbrev är så olika. Det kan dock inte uteslutas att jag inte definierade 

vad jag menade med donationsbrev tillräckligt tydligt, och därför fick så olika svar 

då olika informanter tolkade ”donationsbrev” på olika sätt. Jag hävdar dock att i 

de fall där informanterna berättade om donationsbrev kan jag tydligt se att många 

människor betraktar de föremål de donerar till museer som oförytterlig egendom. 

Vidare är det tydligt att människors habitus och deras kamp för det kulturella ka-

pitalet spelar en viktig roll.  

17. Brukar ni tala personligen med donatorn, eller donatorns släktingar om moti-

vationen till att donera till just ett museum?  

När det gäller specifikt donatorernas motiv, så är det entydigt att det är något som 

framkommer på en ganska ”informell” väg. Det är något som automatiskt följer av 

att en person väl har tagit kontakt med museet. Det är däremot inget som museer-

na skriver ner, eller som de har särskilda blanketter för (Intervju 9/2, 15/2, 16/2, 

17/2, 24/2-2011). Motivation för donation är inget som museerna anser vara av 

vikt för att ta emot ett föremål. Informant 1 säger att ämnet aldrig har kommit upp 

överhuvudtaget (Intervju 9/2-2011). Informant 3 och Informant 5 säger att ibland 

får de en känsla av att det handlar om en ren vindsröjning, och att personer då 

kontaktar museet för att höra efter om de är intresserade av något (Intervju 15/2, 

16/2-2011).  

Sammanfattningsvis kan man säga att motivationen är något som i de flesta 

fall kommer upp på ett eller annat sätt. Det ligger inbakat i det faktum att donato-

rerna har gjort sig så pass stort besvär att vilja donera. Det är dock inget som mu-

seerna kräver eller något som de dokumenterar på samma sätt som personuppgif-

ter och proveniens.  

18. Brukar det vara donatorn personligen som tar upp sitt motiv till donationen, 

eller är det något som du brukar fråga om? 

Här är det entydigt så att det i nästan alla fall är donatorn själv som initierar ett 

samtal gällande motivationen för att donera. Det är något som hela tiden ligger i 

luften under förvärv. Informant 2 och Informant 5 menar båda att en donation är 

en ganska stor sak för individen, så när det väl sker så är motivet klart och det är 

donatorn som vill tala om det (Intervju 9/2, 16/2-2011). Jag återkommer till det 

jag skrev i fråga 17, att från museets sida är dock motivationen av relativt litet 

intresse. Skulle det inte vara helt tydligt från donatorns sida är det heller inget som 

museerna vill rota i, då informationen inte arkivförs (Intervju 15/2-2011).  

Jag tror att det är precis så som mina informanter säger, att när man väl har 

bestämt sig för att donera ett föremål till ett museum, har man ett klart motiv till 

att göra det. Det är inte en slumpmässig handlig eller en plötslig ingivelse. För att 

museet som ”sista anhalt” ska komma ifråga krävs ett visst habitus, och ett kultu-

rellt kapital som reciprok gengåva. Att donatorerna själva vill ta upp sin motiva-
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tion beror på att deras syfte är klart och att andra människor inom samma fält mås-

te veta om handlingen för att det kulturella kapitalet ska kunna erkännas (Broady 

1998, s. 13-15). 

19. Kan du komma ihåg ett specifikt tillfälle då en donator har talat med dig om 

sitt motiv till donationen?  

Då Informant 1 inte kunde erinra sig ett tillfälle då frågan om motivation hade 

kommit upp i samtal med donator, har jag av förklarliga skäl inget svar från den 

informanten. Övriga informanter hade dock exempel på sådana fall.  

Informant 2 berättar om en person som kom in med en kanonkula efter att do-

natorn hade hört informanten hålla ett föredrag om ett lokalt slag där kanonkulor 

av sorten hade använts (Intervju 9/2-2011). Donatorn hade efter föredraget känt att 

det var något som hörde hemma på museet. 

Informant 3 berättar en intressant historia om en äldre man som har köpt och 

samlat konstföremål under hela sitt liv. Mannen har nu inga arvingar, och infor-

manten uttrycker det såhär: 

Han hade svårt att se att det skulle säljas igen. Han ville att det skulle hållas samman, han ville 
så gärna att det var en samling. […] Det här var saker som hade betytt mycket för honom och 
han ville gärna lämna över det till någon sorts pålitlig omhändertagare efter sin död (Intervju 
15/2-2011). 

 

Det är uppenbarligen inte fråga om att mannen vill tillskansa sig kulturellt kapital. 

Här handlar det om att rädda en samling från att kommersialiseras. Det här är ett 

typexempel på en oförytterlig egendom (Weiner 1992, s. 6). för den här mannen 

tillhörde föremålen en specifik bytessfär, och det var otänkbart för honom att det 

skulle kunna hamna i den kommersiella bytessfären (Kopytoff 1986, s. 71). Den 

ständiga kommersialiseringen i samhället gör att museet får verka som en bastion 

för de föremål vi vill hålla utanför den kommersiella sfären. Något som blir allt 

svårare och svårare (Weiner 1992, s. 154). 

Informant 4 talar om en äldre man som ville donera sin mammas skolböcker 

från början av 1900-talet. Donatorn kände att det här var något som borde vara 

intressant för museet och som var en viktig del av vår historia. Donatorn berättade 

även att varken barn eller barnbarn var intresserade av föremålen (Intervju 15/2-

2011).  

Även här handlar det om en oförytterlig egendom som donatorn inte vill sälja 

eller slänga. Han har ingen praktisk nytta av den, men då hans arvingar inte ser 

böckernas värde, som han gör, får museet då fungera som en bastion för att hålla 

böckerna utanför kommersialisering. Eller att slippa kasta dem (Intervju 15/2-

2011).  

Informant 5 berättar om en amatörkonstnär som hade avbildat bruksmiljöer i 

länet. Även denna donator var äldre samt sjuklig, och oroade sig för vad som skul-

le hända med akvarellerna efter hans död. Han ville inte att samlingen skulle 
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splittras, och tog då kontakt med museet för att garantera att den togs väl om hand 

efter hans död (Intervju 16/2-2011).  

Precis som i de två föregående fallen är dessa akvareller exempel på en oföryt-

terlig egendom. Skillnaden här är att donatorn själv har skapat föremålen, något 

som är ganska ovanligt i dessa fall, men som möjligtvis kan stärka känslan av att 

dessa föremål måste hållas utanför den kommersiella bytessfären (Weiner 1992, s. 

6-7). Baserat på hur donatorn har förvärvat föremålen kommer den kulturella bio-

grafin att se väldigt olika ut.  

Informant 6 har en väldigt liknande berättelse om en donator som ringde in-

formanten och frågade om museet ville ha donatorns samt donatorns pappas gamla 

kärleksbrev. Donatorn trodde inte att hans barn eller barnbarn skulle vara intresse-

rade av dem. En återkommande historia med andra ord. Informanten uttrycker det 

såhär: 

Han vill att det här ska leva vidare på något sätt. Att lämna det till ett museum, det gör ju det 
att man har möjlighet att besöka museet och titta på sin farfars/morfars, vad det nu är för fö-
remål, utan att behöva ta hand om det själv. Och jag tror att det är väldigt många som tänker 
så. Att man tänker sig att det här ska leva vidare, och ofta är ju den egna familjen helt ointres-
serad (Intervju 17/2-2011).  

 

Citatet illustrerar ett, vad jag tror är, mycket vanligt scenario som är snarlikt övri-

ga exempel. Personen har ett föremål eller en samling som de vill ska leva vidare. 

Men arvingarna är ointresserade, då får museet verka som bastion för att hålla 

föremålen inom rätt bytessfär. Det är intressant hur ofta familj och släkt ofta inte 

alls är intresserade av föremålen. Ofta tror jag att det handlar om rent logistiska 

skäl, men lika ofta har de ingen relation till föremålen. En relation som till synes 

växer fram med åren.  

Intressant med Informant 7 är att berättelsen skiljer sig på en mycket viktig 

punkt från de andra informanternas berättelse. I detta fall handlar det om en gåva 

till textilsamlingen. Det är ett föremål som har utförts av en äldre släkting till do-

natorn. En person som är mycket central i länet. Det här föremålet består av fyra 

delar som man skulle kunna dela på, men donatorn har valt att inte göra det och ge 

varsin del till barn eller barnbarn. I detta fall finns det alltså arvingar som skulle 

kunna vara intresserade, men donatorn anser att det inte längre ska gå i arv, utan 

nu doneras till ett museum. Även denna donator trycker på vikten av att samlingen 

ska hållas ihop. Vilket inte vore fallet om samlingen delades mellan barnen (Inter-

vju 24/2-2011).  

I detta fall är det både frågan om ett föremål som är att betrakta som en oföryt-

terlig egendom, vilket donatorns starka vilja att hålla ihop det och därmed frångå 

arvsprocessen, vittnar om (Weiner 1992, s. 6). Samtidigt handlar det om den här 

donatorns habitus, som gör att vederbörande anser det vara lämpligt att frångå den 

normala arvsprocessen för att istället donera det till museet. Det faktum att dona-

torns släkting var en central kulturpersonlighet i länet vittnar om ett habitus där 
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det är självklart att bidra till länets museum och kulturarv. Något som inte är 

självklart för personer som inte har liknande habitus. 

Sammanfattningsvis menar jag att om dessa berättelser är normativa för hur 

donatorer resonerar, så är det tydligt att såväl habitus – kulturellt kapital, som tan-

ken om föremål som oförytterlig egendom, är högst relevant och gångbart för att 

förklara människors motiv till att vilja donera föremål till museer.  

20. Kan du minnas ifall någon donator har pratat med dig om hur människor i 

deras omgivning ser på att de ska donera ett föremål till ett museum?  

Som tidigare syftade denna fråga till att ta reda på huruvida donatorerna nämner 

att de har talat om donation med människor i deras omgivning. Att det någon gång 

nämns är ett måste då det kulturella kapitalet enbart kan erkännas av andra. En 

individ kan inte delge kulturellt kapital till sig själv, utan det uppstår i en social 

kontext. Härvid menar jag inte att donatorn på något vis talar vitt och brett om sin 

donation för omgivningen. Det är snarare så att handlingen subtilt nämns i ett kor-

rekt kulturellt fält. Jag vill med denna fråga testa om det är något som kommer 

upp i interaktionen mellan donator och museitjänsteman.   

Det är dock väldigt entydigt att så inte är fallet. Ingen av mina informanter kan 

erinra sig att någon donator någonsin har talat med dem om hur deras omgivning 

ser på deras donation (Intervju 9/2, 15/2, 16/2, 17/2, 24/2-2011). I den mån något 

liknande kommer upp, gäller det att personer inom en syskonskara inte är helt 

överens om att ett föremål eller samling bör doneras till museet (Intervju 9/2, 15/2, 

16/2-2011). 

Jag hävdar dock att det här inte förminskar tanken på att habitus och det kultu-

rella kapitalet spelar en viktig roll för donationer till museer, det är snarare så att 

den typen av diskussioner inte når museitjänstemännen. Eller som Informant 1 

uttrycker det: 

Det kan ju tänka sig att om någon har skänkt något, så sitter de vid något kaffebord någon-
stans och berättar om detta, och sprider det utanför museet. Men vågen når inte in till oss, så 
att säga (Intervju 9/2-2011).  

 

Citatet sammanfattar exakt hur jag tror det är. Donationer nämns, men i rätt sam-

manhang, för rätt personer och på rätt sätt. Att tala om det med museitjänstemän-

nen fyller ingen egentlig funktion.  

21. Har ni märkt en ökning eller minskning av donationer under 2000-talet?  

Jag vill här se huruvida det finns någon tydlig indikation på att mängden donatio-

ner har ökat, då mängden konsumtion har ökat. Under intervjun har jag förtydligat 

frågan och bett dem jämföra med 80– och 90-talet, eftersom det är den tidsmässi-

ga avgränsning jag har använt mig av. Den generella attityden hos mina informan-

ter är dock att donationsmängden ligger relativt konstant. Informant 7 som inte har 
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arbetat så länge på museet har av förklarliga skäl svårt att svara på just denna fråga 

(Intervju 9/2, 15/2, 16/2, 17/2, 24/2-2011).  

Den enda informanten som vill mena att donationerna har ökat är Informant 6. 

Informanten tillägger dock att det kan ha att göra med att museerna nuförtiden 

syns mer i och med möjligheten att annonsera på Internet (Intervju 17/2-2001). 

Det här är en utan tvekan mycket viktig poäng som informanten kommer med. 

Generellt sett undrar jag huruvida den kvalitativa metoden överhuvudtaget är 

lämplig för att svara på en sådan fråga. Det är kvantifierbar information och då är 

en kvalitativ undersökningsmetod ett alltför trubbigt mätinstrument. Dock illustre-

rar informantens svar det faktum att med sådana variabler som påverkar, kan även 

en kvantitativ studie av frågan falla platt.  

Det är inte möjligt att utifrån denna studie se huruvida mängden donationer 

följer samhällets konsumtionsmönster. 

22. Har du funderat på huruvida mängden donationer, samt vad som doneras, kan 

tänkas följa någon form av tidsanda?  

Med undantag för Informant 6 menar alla informanter att donationerna utan tve-

kan följer en form av tidsanda. Informant 6 säger inte att det inte är så, utan att 

informanten inte har funderat på saken och att det skulle vara svårt att se det i 

samlingarna (Intervju 16/2-2011).  

Informant 1 menar att det utan tvekan är så, men svårt att säga på exakt vilket 

sätt. Informanten har dock uppmärksammat att det finns en del hål i de olika sam-

lingarna. Alltså att donatorerna valde att inte donera vissa saker ur en specifik 

kategori. Informanten menar att det ofta kan röra sig om dyrbara saker såsom 

möbler eller silverföremål som saknas. Däremot finns det gott om utslitna allmo-

geföremål (Intervju 9/2-2011). Donatorer har alltså behållit de föremål som kan 

anses ha ett högt monetärt värde, men donerat de som på något sätt har en annan 

typ av värde. Det är alltså fråga om föremål som tillhör olika typer av värderegi-

mer (Appadurai 1986, s. 15).  

Informant 2 är inne på ett liknande resonemang, och menar att media har på-

verkat vad som doneras, då alltfler har fått upp ögonen för antikviteters ekonomis-

ka värde i och med auktionsprogram på TV (Intervju 9/2-2011). På den här frågan 

tar informanten upp den speciella gruppen samlare, och dem som donatorer. In-

formanten menar att samlare ofta har ett väldigt starkt känslomässigt band till sina 

samlingar, och kan inte tänka sig att sälja samlingen eller ens ge det till arvingar 

av rädsla för att den ska splittras. Då vänder sig samlaren istället till museet (In-

tervju 9/2-2011).    

Här ser vi återigen hur vissa föremål är att betrakta som oförytterlig egendom 

och av rädsla att samlingen ska splittras och kommersialiseras får museet fungera 

som ett medel för att hålla ihop samlingen.  

Informant 3 menar att det är uppenbart i deras fall att donationer har följt en 

tidsanda, en slags debatt i samhället och bland museer (Intervju 15/2-2011). 
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Informant 4 nämner att man i museets samlingar kan se att donationerna inte 

alltid avspeglar vad museerna egentligen samlar just för tillfället, utan snarare vad 

allmänheten tror att museerna samlar. Det leder till att föremålen som doneras, i 

många fall är det som museerna ville ha för 10-20 år sedan (Intervju 15/2-2011).  

Informant 5 däremot, menar att allmänhetens medvetenhet om vad museer 

samlar på har flyttats fram mycket. Att allmänheten nu förstår att museer inte bara 

samlar på antikviteter utan även ska spegla samtiden. Informanten ser en ökad 

historisk medvetenhet (Intervju 16/2-2011).  

Informant 7 menar att det följer en tidsanda men nämner också att det handlar 

om att man redan i ett inledande skede avstyr donationer från museets sida. I det 

ofta inledande telefonsamtalet vet redan antikvarien huruvida det här är något som 

museet överhuvudtaget är intresserat av, och på så sätt kommer många föremål 

inte ens innanför museets väggar (Intervju 24/2-2011). Det här är en viktig poäng 

då vad som faktiskt tas emot av museerna, kanske inte alls har en direkt korrela-

tion med vad som faktiskt vill doneras. De allra flesta donationer nekas, så infor-

manternas uppfattning är baserat på den procent som faktiskt tas emot.  

23. Har du funderat på varför människor väljer att donera föremål till museer? 

Informant 1 går direkt in på den viktiga aspekten att donatorerna tillhör en specifik 

social grupp. Informanten menar att det är människor som är historiekunniga och 

historieintresserade som donerar föremål till museer, och att traditionellt sätt har 

det ofta varit personer ur de högre samhällsskicken som har skänkt föremål (Inter-

vju 9/2-2011). Informanten menar att personer tillhörande arbetarklass och lik-

nande kanske inte ens kommer på tanken att ett museum skulle vara intresserat av 

deras familjealbum, medan personer ur mer självmedvetna samhällsgrupper har 

donerat mycket sådant (Intervju 9/2-2011).  

Informantens svar tyder på att människors habitus spelar en avgörande roll för 

att individer överhuvudtaget ska komma på tanken att donera föremål till museer.  

Informant 2 uttrycker det såhär: 

Man vet om att man blir inskriven i museets rullor, och ens namn lever för evigt. Det ska man 
nog inte förakta, tanken att det ger givaren evigt liv på något sätt. Man vet om att kommer det 
ett föremål in på museet, så försvinner det inte härifrån (Intervju 9/2-2011). 

 

Principen att givaren får evigt liv genom föremålet är intimt kopplat till att det 

skänker givaren kulturellt kapital, vilket jag hävdar är en av de främsta orsakerna 

till att människor donerar föremål till museer. Vetskapen om att föremålet aldrig 

försvinner från museet, är också grundläggande för principen om oförytterlig 

egendom. Föremålen måste hållas utanför den sfär där det kan kommersialiseras 

eller bytas bort (Weiner 1992, s. 6).  

Informant 3 har inte funderat på frågan innan jag kontaktade informanten, 

utan alltid tagit det för givet. Informanten menar dock att det ligger en hel del pre-
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stigetänkande bakom donationer, samt att när det gäller forskningsmaterial har 

museer ansetts vara den mest lämpade platsen att bevara det (Intervju 15/2-2011). 

Det som Informant 3 benämner som prestigetänkande, hävdar jag är en form 

av det kulturella kapitalet.   

Informant 4 nämner också prestigetänkandet, att det är ärofyllt att donera till 

museet, men säger även följande:  

Det finns något väldigt djupt mänskligt i det där. Förvisso är tingen ting, men tingen är väldigt 
djupt laddade med minnen och föreställningar och associationer. Man har svårt att göra sig av 
med saker som man inser med sitt förstånd att: ”Det här kommer jag inte att använda. Jag 
kommer inte ha det framme. Om jag inte har några barn har jag ingen att överräcka det till.” 
Dels får man ju då ge det här vidare och det får en framtid (Intervju 15/2-2011).  

 

Det som informanten säger är mycket intressant och illustrerar tydligt tanken på 

hur föremål verkligen har en kulturell biografi, eller eget liv likt människor. Jag 

vill hävda att föremåls kulturella biografi är vad som definierar det som en oföryt-

terlig egendom.  

Informant 5 är inne på exakt samma tema som Informant 4 och uttrycker sig 

såhär: 

Det är djupt mänskligt skulle jag vilja säga. Man har föremål som betyder väldigt mycket för 
en, och man ser tydligt hur det här föremålet berättar en historia. Men sedan tvingas man 
minska, kanske i samband med dödsfall eller sjukdom eller ålderdom, eller att man ska flytta. 
Då uppstår det här fenomenet kasta vill man inte, man kan skänka till Myrorna, det finns Tra-
dera, det finns Blocket, men det blir lite värdigare om ett museum tar hand om det. Så enkelt 
tror jag att det är. Då blir det ett avtryck av mig som lever vidare (Intervju 16/2-2011). 

 

Intressant är att Informant 4 och Informant 5 använder nästan identiska ord, ”djupt 

mänskligt”. De talar båda om att föremålen har en historia och att det är svårt att 

skiljas från dem. Jag tror att informanterna har rätt i att det är djupt mänskligt och 

att koncepten om föremåls kulturella biografi samt oförytterlig egendom existerar 

i de flesta kulturer.  

Informant 6 går in på sin egen situation, då informanten själv har börjat funde-

ra i banor om att donera föremål till museet, då informanten anar att barnen inte 

skulle vara intresserade av dem (Intervju 17/2-2011). 

Informant 7 som tidigare arbetat på konstmuseum nämner i sitt svar Bourdieu 

och hur konst och uppvisandet av detsamma fungerar som symboliskt kapital. 

Informanten menar att det är samma princip här, att donatorn hamnar på en lista 

över goda människor som har gjort något oegennyttigt som tyder på en viss mått 

av status (Intervju 24/2-2011).  

Som Informant 7 nämner så appliceras Bourdieus teorier om kapital vanligtvis 

på konst, men precis som Informant 7 så hävdar jag att principen är densamma 

och att kulturarvssektorn är ett fält även det (Bourdieu 1992, s. 42-43).  
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24. Kan du minnas ifall någon donator har berättat för dig varför han eller hon 

inte vill sälja det här föremålet?  

Informant 1 berättar om ett samtal från dagen innan, då en person ville donera 

ostindiskt porslin till museet. Informanten säger att personen uttryckte sig som 

följande: 

Jag har ju samlat det här så länge och det är ju så trevligt, och jag skulle gärna vilja att det 
hamnade på museet och att denna samling inte splittrades (Intervju 9/2-2011).  

 

Informanten fortsätter sedan med att analysera fenomenet såhär: 

De som har samlat ihop någonting, kanske under en 20-årsperiod eller 25-årsperiod, de vill ju 
naturligtvis hålla ihop detta. De tycker att det är ett livsverk (Intervju 9/2-2011). 

 

Vi kommer här åter in på att föremålen har en livshistoria, en kulturell biografi 

genom att de har tillhört donatorn i så många år. Det är möjligt att det bli särskilt 

tydligt och påtagligt när det gäller samlingar. 

Informant 2 berättar om en gammal dagbok som nyligen skänktes till museet. 

En person i mannens släkt hade köpt den på auktion och ville nu donera den till 

museet. Informant 2 uttrycker samtalet med donatorn på följande vis: 

Han var väldigt mån om att den skulle hamna här och att den inte skulle säljas vidare och ut 
på den allmänna marknaden för då uttryckte han sig som så; ”Då vet man ju inte vem som får 
tag i den, och sedan försvinner den kanske ut” (Intervju 9/2-2011).  

 

Ett väldigt bra exempel på hur donatorn i det här fallet ser dagboken som en 

oförytterlig egendom som absolut måste hållas utanför den kommersiella bytessfä-

ren. För att säkerställa det, och för att säkerställa att den fortfarande är en del av 

donatorn, skänker han den till museet (Weiner 1992, s. 6). 

Informant 3 kan inte minnas att någon donator har talat om den saken. 

Informant 4 kan minnas ett flertal tillfällen då personer har sagt att de vill frå-

ga museet först huruvida det finns intresse för föremålet, och tolkar det som att 

donatorerna ser ett annat värde än det rent ekonomiska i föremålen och därför 

kommer till museet först (Intervju 15/2-2011).  

Informant 5 ger inget direkt svar på den frågan jag ställer. 

Informant 6 nämner en donation, där donatorn uttryckte hur pass viktigt före-

målet hade blivit för familjen, och han kunde absolut inte tänka sig att sälja den 

vidare (Intervju 17/2-2011). Jag hävdar att det är ett tydligt exempel på en oföryt-

terlig egendom, som måste hållas utanför den kommersiella sfären. Museet får då 

fungera som garanten för det. 

Informant 7 svarar egentligen inte på den här frågan, utan omedvetet på nästa 

fråga istället. 
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25. Varför tror du att de inte vill sälja de här föremålen?  

Informant 1 menar här att donatorerna har fått en väldigt stark kärlek till föremå-

len, en slags relation. Informanten nämner även att det ofta rör sig om arvegods, 

föremål som under en längre tid har tillhört donatorns släkt. Det blir då viktigt för 

dem att se till att samlingarna inte splittras (Intervju 9/2-2011). Återigen nämner 

informanterna vikten av att föremål ska hållas ihop i en samling och inte splittras. 

Något som jag hävdar är typiskt för oförytterliga föremål (Weiner 1992, s. 6).  

Informant 2 fortsätter på samma linje, och talar om den nära relationen mellan 

ägare och föremål, samt vikten av att det inte ska hamna hos vem som helst (In-

tervju 9/2-2011).  

Informant 3 uttrycker det på ett sätt som jag anser sammanfattar kärnan i min 

hypotes gällande oförytterlig egendom: 

Jag tror att det beror på att de helt enkelt känner för starkt för det. Lämnar de det till ett muse-
um är det fortfarande på något sätt till hälften ägt av den här personen. Det ägs av svenska na-
tionen, men skickar man ut det på en marknad igen har man ingen som helst kontroll över vad 
som händer med det. Utan det är en slags evig relation som uppstår mellan den här donatorn 
och föremålet. Som man segmenterar (Intervju 15/2-2011).  

 

Jag har markerat uttrycket ”evig relation”, för att jag anser att det sammanfattar 

vad det handlar om. Det finns just precis en slags evig relation mellan donatorn 

och föremål, precis som informanten säger. Denna eviga relation kommer att fin-

nas kvar så länge föremålet finns på museet. Just det konceptet att man äger något 

trots att man egentligen inte gör det, paradoxen att äga trots att man ger bort det, 

och vikten att av det, är precis vad Anette Weiner hävdar är essentiellt för gåvans 

komplexa strukturer (Weiner 1992, s. 133).  

Informant 4 tar upp tanken att människor ser ett annat värde än det ekonomis-

ka, och vikten av att få vara en liten del av det kulturhistoriska bygget (Intervju 

15/2-2011).  

Informant 5 nämner att det finns symbolföremål i en människas liv. Informan-

ten nämner brudklänningar som ett sådant exempel. Det symboliserar något oer-

hört viktigt för människor, en slags kulmen i livet. Att sälja sådana symbolföremål 

skulle vara oerhört svårt, då det finns så starka känslor kopplade till föremålet 

(Intervju 16/2-2011).  

Det är en mycket intressant poäng som informanten tar upp. Termen symbol-

föremål är väldigt nära sammankopplad med termerna värderegim, kulturella bio-

grafi samt bytessfär. Dessa symbolföremål är typexempel på oförytterlig egendom.  

Informant 6 återkommer till det Informant 1 och 2 tar upp och uttrycker det 

såhär: 

Jo, därför då går naturligtvis historien förlorad. Deras egen bild och förhållande till föremålet 
går ju förlorat. Där får du reda pengar i näven, men sedan är ju du själv borta ur föremålets hi-
storia (Intervju 17/2-2011).  
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Det är precis som Informant 6 säger, att kopplingen, den kulturella biografin, mel-

lan person och föremål går förlorad vid en försäljning på en kommersiell marknad. 

Eller om den byts bort, eller skänks till någon privatperson för den delen. Men 

genom att den skänkts till just ett museum, så finns kopplingen mellan ägare och 

föremål fortfarande kvar. Det paradoxala i att äga föremålet trots att det har 

skänkts bort (Weiner 1992, s. 7, 133).  

Även Informant 7 belyser den nära kopplingen som finns mellan ägare och fö-

remål, och vikten av att hålla det utanför den kommersiella sfären. Informanten 

uttrycker det såhär: 

När man är samlare, oavsett om det är en enskild person eller en institution, så tar man ju de 
här sakerna ur deras ordinarie kontext och skapar det här heliga rummet för föremålet på nå-
got vis. Och nu är det ju inte så med bruksföremål som är minnen från en svunnen tid, men 
man kanske ändå har sparat de här för att behålla det här minnet. Då är det ju på något sätt 
ovärderligt och museet ingår ju i den här ovärderliga kontexten. Och då håller man ju det här 
föremålet utanför marknaden. […] Det hänger väl samman med det här att sätta avtryck i en 
själv och vad det ger som person, att faktiskt ha bidragit till det här (Intervju 24/2-2011).  

 

Att se museet som ett heligt rum, där man har tagit föremål ur sin kontext och på 

så sätt gjort dem ovärderliga, är en mycket intressant reflektion då det utan tvekan 

påverkar hur vi definierar kulturarvsföremål och dess position i samhället och 

inom kulturarvsfältet.  

26. När det gäller donatorerna, kan de se någon demografisk röd tråd (ålder, kön, 

etnicitet, utbildning/bakgrund)? 

Även om det är svårt att dra någon säker slutsats av svaren, då det handlar om 

kvantifierbar data, men inte ett statistiskt urval, ville jag ändå pröva ifall infor-

manterna tydligt kunde se en demografisk röd tråd.  

Det som är väldigt entydigt är att när det gäller ålder på donatorer säger alla 

informanter att det är ”äldre” som donerar. Med äldre så menar de åtminstone över 

medelålder, och gärna i pensionsålder. På den punkten råder det ingen som helst 

tvekan (Intervju 9/2, 15/2, 16/2, 17/2, 24/2-2011). Informant 2 uttrycker det som: 

Man ska ha nått en viss ålder för att vara intresserad av det här (Intervju 9/2-2011).  

 

”Det här” är alltså att donera föremål till museer.  

Det är däremot betydligt mer osäkert huruvida den typiska donatorn är man el-

ler kvinna. Vissa informanter tycker sig se en liten övervikt för kvinnor, medan 

andra ser en liten övervikt för män. På det stora taget är det dock ganska jämnt 

fördelat (Intervju 9/2, 15/2, 16/2, 17/2, 24/2-2011). Det förefaller dock vara så att 

kvinnor och män donerar olika typer av föremål. Kvinnor donerar mycket textilier 

medan män donerar mer ”tunga föremål” (Intervju 9/2, 15/2, 16/2, 17/2, 24/2-

2011.) Informant 5 gör en intressant koppling till det faktum att det förmodligen är 

de personer som konsumerar kulturen, som även donerar till kulturen (Intervju 
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15/2-2011). Det här är en viktig poäng då det handlar om att överhuvudtaget veta 

om att alternativet existerar. De som inte konsumerar kulturarvet, skulle heller inte 

komma på tanken att donera till museer. De har inte det habitus, och kämpar inte 

om kulturellt kapital på ett kulturarvsfält.  

När det gäller just kön är det ganska vanskligt att dra några slutsatser även ut-

ifrån ett statistiskt urval, för precis som Informant 7 säger, är det nog ofta så att 

man i en relation har kommit överens om att donera ett föremål, men att den ena 

parten är den som åker och lämnar föremålet (Intervju 24/2-2011). Det är en vari-

abel som är viktig att uppmärksamma. Det är fullt möjligt att kön enbart påverkar 

vad som doneras, men inte att det doneras.  

När det gäller donatorernas etnicitet, så råder det koncensus bland informan-

terna att det enbart är etniska svenskar som donerar. I vissa fall har det överhuvud-

taget aldrig skett en donation från en icke-etnisk svensk. I något fall så har det 

förekommit enstaka donationer från andra generationens invandrare (Intervju 9/2, 

15/2, 16/2, 17/2, 24/2-2011). Informant 6 gör en intressant iakttagelse gällande 

just den frågan, och spekulerar i att det förmodligen har mycket att göra med hur 

museer ser ut och fungerar i den kulturella kontext man är uppfödd i. Vad man 

tror att museer samlar på och vill ha, kan skilja sig väldigt mycket beroende på var 

i världen man befinner sig (Intervju 16/2-2011).  

Jag anser att informanten har helt rätt i den saken, och det kan även kopplas 

till habitus, som är att betrakta likt kognitiva dispositioner som skapas hos männi-

skor under deras uppväxt. Den sociokulturella kontexten, även i förhållande till 

museer, påverkar självfallet dessa dispositioner (Bourdieu 1990, s. 52 ff).   

En fråga som utbildning kan vara ganska känsligt att prata om, men att döma 

av informanternas svar så kan de finnas en viss övervikt av donatorer med lite 

högre utbildning (Intervju 9/2, 15/2, 16/2, 17/2, 24/2-2011). Informant 6 uttrycker 

det såhär:  

Har man inget särskilt förhållande till ett museum då tänker man nog inte på det (Intervju 
17/2-2011). 

 

Det är något jag nämnde tidigare, att man behöver en relation till museet för att 

komma på tanken att vilja donera till det. Till det krävs nödvändigtvis ingen högre 

utbildning, utan snarare en kontext där ett stort kulturhistoriskt intresse existerar. 

Vilket är fallet med Informant 7 som talar om ett stort lokalt intresse och stöd för 

museet, snarare än att det handlar om en särskild klass av människor som donerar 

(Intervju 24/2-2011).  

Informant 5 talar om att de aktivt arbetar för att få en jämn klassfördelning i 

sina samlingar och tvingas därför tacka nej till föremål som doneras av människor 

som tillhör en samhällsklass som det är övervikt av i samlingarna (Intervju 16/2-

2011).  

Sammanfattningsvis kan man säga att den typiska donatorn är mellan 50-65 år 

och etnisk svensk. Det går inte att se någon tydlig könstillhörighet på den typiske 
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donatorn, utan fördelningen man och kvinna förefaller någorlunda jämn. Utbild-

ningsmässigt har den typiske donatorn möjligtvis lite högre akademisk bakgrund, 

men inte nödvändigtvis. Det viktigaste är ett stort intresse för kulturhistoria, och 

om det kommer från utbildning eller någon annan social kontext är oväsentligt. 

Men att på något vis ha en koppling till kulturarvssektorn, och det fältet förefaller 

dock vara viktigt.  

27. Är det något ytterligare du skulle vilja tillägga angående det vi har talat om? 

Informant 1 talar här om det faktum att det finns ett väldigt stort dolt tal gällande 

donatorer, eftersom museet tackar nej till de flesta donationer (Intervju 9/2-2011). 

Det är en viktig poäng då det inte räcker med att studera museers samlingar eller 

arkiv för att få en korrekt bild över donationsmönster. De donationer som nekas 

registreras inte på något sätt, så vi vet inte något om deras motiv eller bakgrund. 

Vid eventuell fortsätt forskning på ämnet måste denna variabel hållas i åtanke.  

Informant 2 är inne på samma ämne, och talar om hur pass besvikna många 

människor blir när de blir nekade att få donera en samling till museet. Det är up-

penbart oerhört betydelsefullt för dem, så att museet inte vill eller kan ta emot det 

är svårt för dem (Intervju 9/2-2011). Informanten talar även om att det är viktigt 

för människor att deras föremål visas upp, inte bara ligger i ett magasin, och att 

man då måste förklara för dem att chansen att föremålet kommer ingå i en utställ-

ning är väldigt liten (Intervju 9/2-2011). Det faktum att donatorn anser det viktigt 

att föremålet inte bara bevaras, utan även visas upp, hävdar jag är ett tydligt ex-

empel på att det donatorerna får tillbaka i form av reciprocitet, är det kulturella 

kapitalet som skapas genom att föremålen visas upp, och erkänns av personer som 

tillhör samma fält (Bourdieu 1977, s. 171).  

Informant 3 väcker en intressant fråga och tar upp skillnaden mellan donatio-

ner och depositioner. Förut kunde privatpersoner deponera föremål på museerna, 

men idag är inte så fallet. Det kunde leda till att givarens arvingar senare krävde 

tillbaka föremålet. Informanten menar att när museerna grundades ville de snabbt 

bygga upp en gedigen samling, därför accepterades depositioner. Idag när även de 

flesta donationer nekas, så går museet inte med på deponeringar överhuvudtaget 

(Intervju 15/2-2011).  

Problematiken med donationer kontra depositioner är en intressant variabel 

som vid eventuell forskning på ämnet bör belysas.  

Informant 4 talar om de olika former av krav som donatorer kan ställa. Det 

kan gälla krav på att föremålen ska ställas ut, eller att föremålet skulle tas fram för 

släkten. Museet ställer idag inte upp på sådana krav, men försöker i bästa möjliga 

mån ändå ge god service om en donators släktingar kontaktar museet för att få se 

det föremål som deras morfar eller farfar har donerat (Intervju 15/2-2011).  

Att donatorer ställer krav kan även det vara ett uttryck för att i framtiden kun-

na tillskansa sig kulturellt kapital genom att försäkra sig om att föremålet kommer 
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visas upp på ett eller annat sätt. Det vittnar även om det paradoxala att ha givit 

något, som man på sätt och vis fortfarande äger.  

Informant 5 talar om den förvärvskommitté som museet har och som utgår 

från museets redan existerande samlingar. Museet försöker sedan se till att de nya 

förvärv som görs ska uppväga de snedfördelningar som existerar i samlingarna 

gällande kön, klass, social tillhörighet och regional representation (Intervju 16/2-

2011).  

Informant 6 använder här exakt samma ord som Informant 4 och 5 gjorde när 

de besvarade fråga 23:  

Jag tror att det är något djupt mänskligt det här att vilja att jag ska leva vidare i de föremål 
jag lämnar efter mig. Ungefär som att samla, fast tvärtom (Intervju 17/2-2011). 

 

På något vis är det verkligen djupt mänskligt att vilja hålla vissa föremål utanför 

den kommersiella sfären. 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). 

Informant 7 talar om vikten att lokalbefolkningen är medvetna om vad museer 

gör och vad museet samlar, samt att det finns ett starkt stöd för museet i samhället. 

Det är något som återspeglas i donationerna, då det är vanligt att en donator åter-

kommer och vill donera igen (Intervju 24/2-2011).  

Det faktum att donatorer ofta återkommer har nämnts tidigare, och visar på att 

personer med ett visst habitus tenderar att återkomma med donationer för att på så 

sätt kontinuerligt kunna tillskansa sig kulturellt kapital (Broady 1998, s 13-15).   

Analys av sekundärt källmaterial  

Här kommer jag att analysera det källmaterial som jag fick av informanter under 

den empiriska studiens gång. Jag hävdar att det kommer att stärka såväl validitet 

som reliabilitet att även använda sådant källmaterial och jämföra det med mina 

forskningsintervjuer.  

Analys av E-postkorrespondens  

Min korrespondens med managern avslutas 22 mars och återupptas av min kollega 

30 juni, efter avtal med managern. Museet får svar 5 juli varvid artisten har ändrat 

sig. Artisten hade redan givit bort vissa föremål i samband med en välgörenhetsin-

samling och vill nu enbart låna ut klädesplagg som senare kan återfås (E-

postkorrespondens 22/3-5/7-2010).  
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Av korrespondensen framgår att artisten vill spara dessa klädesplagg som ett 

kärt minne från Melodifestivalen och som har sytts upp speciellt för just artisten 

(E-postkorrespondens 5/7-2010). Vidare korrespondens visar en kompromiss mel-

lan museitjänstemannen och managern där vissa klädesplagg ska lånas in för foto-

grafering, då artisten gärna vill bidra på något sätt (E-postkorrespondens 5/7-6/7-

2010). 

Vi har alltså en situation där artisten initialt vill donera, men efter att vissa fö-

remål redan har försvunnit ur artistens ägo börjar artisten tveka. Det är i det här 

fallet svårt att inte nämna marginalnytta. Marginalnytta är den nationalekonomis-

ka termen för den nytta, eller behovstillfredsställelse, individen får av ytterligare 

en konsumerad vara (Menger 1976, s. 94-95). Eftersom marginalnyttan kommer 

att avta för varje ytterligare enhet, så kommer den öka då enheterna minskar. I 

detta falla handlar det om att artisten nu värderar klädesplaggen från Melodifesti-

valen högre, då en enhet (klädesplagg) redan har försvunnit (välgörenhetsinsam-

lingen).  

Händelsen kan alltså förklaras genom en ökad marginalnytta hos artisten. Där-

emot är det viktigt att påpeka att olika saker kan påverka hur individen upplever 

marginalnyttan. Artisten i fråga studerade på gymnasiet under Melodifestivalens 

gång. Artisten var alltså i övre tonåren. Hade artisten istället varit 50-65, den ty-

piske donatorns ålder, hade det kanske fallit sig mer naturligt att även vilja donera 

det sista klädesplagget. Eller för att återigen citera Informant 2: 

Man ska ha nått en viss ålder för att vara intresserad av det här (Intervju 9/2-2011).  

 

Åldern påverkar även personers relation till museet som institution, då habitus är 

att likna vid kognitiva dispositioner, och därmed något som utvecklas och formas 

under årens gång (Bourdieu 1990, s. 52 ff). I övre tonåren tror jag det vara mycket 

ovanligt att man överhuvudtaget funderar i termer av att donera föremål till ett 

museum. I dagsläget ser inte artisten museet likt en bastion att bevara de materiel-

la ägodelar artisten inte vill ska skingras, utan det ska stanna hos artisten. Jag vill 

dock hävda att om en förfrågan görs igen om 50 år, kan artisten mycket väl vilja 

donera till museet, för att säkerställa att klädesplaggen inte säljs eller skingras och 

därmed bevaras för framtiden.      

Analys av gåvobrev från Sörmlands Museum 

Gåvan som brevet rör är en campingbåt av trä byggd 1937. Gåvobrevet illustrerar 

tydligt hur pass viktig den här båten har varit för donatorn. Han uttrycker det bland 

annat på följande sätt: 

Båten har genom livets varierande händelser utgjort en fast punkt, en ägodel som inte fick gå 
förlorad (Gåvobrev SLM, s. 1). 
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Här har jag markerat den sista delen av citatet för att understryka dess vikt. Första 

delen av meningen illustrerar det faktum att båten inte bara hade ett funktionellt 

syfte. Den var inte enbart ett färdmedel för familjen utan även en fast punkt i till-

varon. Det var en ägodel som enligt donatorn inte fick gå förlorad.  

Donatorn fortsätter berätta om båtens vikt för familjen under krigsåren på 40-

talet. Familjen hade då sommarställe i skärgården och båten var avgörande för att 

ta sig till och från fastlandet (Gåvobrev SLM, s. 2). Donatorn skriver sedan föl-

jande: 

Så kom den stora förändringen. Min pappa drunknande i fjärden utanför sommarhuset på hös-
ten 1943. Stället såldes men båten hade blivit en del av livet. Den kunde inte överlåtas på 
någon (Gåvobrev SLM, s. 2).  

 

Otvivelaktigt en fruktansvärd tid för familjen, men där båten hade blivit en sådan 

viktig aspekt av deras liv, att den inte kunde sälja. Båten hade här fått en väldigt 

tydlig kulturell biografi, och att sälja den skulle innebära att den hamnade i en 

bytessfär där den inte hörde hemma (Kopytoff 1986, s. 67-71).  

Donatorn skriver följande om båtens roll under en turbulent tid på 50-talet: 

Den fanns som en stabil bakgrund till min personlighet. Och som en glädjekälla; svensk som-
mar med båtfärder i skärgården, ett banalt uttryck för en del men centralt i livet för många 
andra. Båtens storlek, motorns hästkraftstyrka mm var faktiskt oväsentligt. Båten hade blivit 
ett omistligt föremål, ett begrepp som styrde mitt beteende (Gåvobrev SLM, s. 3).   

 

Citatet är intressant, och visar återigen hur båten tillhör en värderegim där inte 

enbart dess funktionella syfte är att ta i beaktning. Jag skulle gissa att under 50-

talet så utökades båtens kulturella biografi med en hel del lager.  

Donatorn använder även uttrycket ”omistligt föremål”, som jag har markerat.  

Det är i princip samma term som oförytterlig egendom som jag använder i uppsat-

sen. Konceptet är utan tvekan detsamma. En ägodel som måste hållas utanför en 

kommersiell sfär och bytessfär (Weiner 1992, s. 6).  

Med anledning av att donatorn skaffade en ny båt, förklarar han sin motiva-

tion till att donera den till museet på följande vis: 

Själv har jag alla dessa år vårdat och värderat denna 1937 byggda campingbåt. Den är alls inte 
slut som fritidsbåt. Men i valet mellan att låta den bli en veteranbåt under ny ägare eller över-
lämna den som museigåva (om den skulle tas emot) var utgången given. Båten har följt mig i 
60 år och kunde endast övertas av ett museum. Alternativet var skrotning (Gåvobrev SLM, s. 
4).  

 

Jag tycker citatet sammanfattar väldigt tydligt att för den här mannen var båten en 

oförytterlig egendom. Under 60 års tid har båten färdats genom olika värderegimer 

och tillskansat sig en mycket mångfacetterad kulturell biografi. I slutändan kunde 

donatorn inte tänka sig att sälja den. Båten skulle hållas utanför den kommersiella 

sfären, och museet fick då tjäna som en bastion för att säkerställa detta.  
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Analys av boken Vem tillhör föremålen? 

Arkeologen och entomologen Hjalmar Stolpe var under slutet på 1800-talet dri-

vande för att Sverige skulle öppna ett etnografiskt museum. Han åkte bland annat 

på ett flertal resor till etnografiska museer runt om i Europa. Under sina resor no-

terar Stolpe hur museernas samlingar har vuxit sig väldigt stora på mycket kort 

tid. Stolpe drar slutsatsen att det beror på museerna har fått donationerna i utbyte 

mot att kunna förmedla en orden. Stolpes slutsats blir då att även Sverige borde 

kunna använda sig av det ”systemet” (Bedorf & Östberg 2010, s. 30).  

Efter Stolpes besök i Leipzig blev han kontaktad av den tyske akademikern, 

mecenaten och kulturpersonligheten Hans Meyer. Meyer erbjöd det nya museet i 

Stockholm en stor donation konstskatter från Benin, i Västafrika. I gengäld för sin 

donation ville Mayer bli kommendör av första klass av antingen Nordstjärneorden 

eller Vasaordern (Bedorf & Östberg 2010, s. 31-32). Mayer fick också mycket 

riktigt sin Nordstjärneorden, men inte av första klass så som han hade önskat. I 

korrespondens med Stolpe och, efter dennes död, med Einar Lönnberg, uttrycker 

Meyer sin stora besvikelse över att han inte fick den finaste orden. Han hade tidi-

gare fått liknande ordnar från andra länder, och då alltid av första klass (Bedorf & 

Östberg 2010, s. 32-35). 

För att förstå Meyers agerande, varför orden var så pass viktig att han försöker 

förhandla och köpa en kunglig hedersbetygelse, måste jag förklara vem Hans Me-

yer var.  

Hans Meyer var en mycket förmögen man och professor i geografi. Hans för-

mögenhet kom från familjens förlagsverksamhet. Meyer var aktiv i familjeföreta-

get och bredde utgivningen till att innefatta många nya ämnen. Det fanns ett tyd-

ligt ideellt syfte med Mayers utgivningar, då han ville förmedla etisk och estetisk 

bildning till alla samhällsklasser. Mayer satt även i ett flertal vetenskapliga sam-

fund och akademier, där han finansierade vetenskapliga expeditioner, ofta av an-

tropologisk karaktär, runt om i världen. Han använde bland annat sin stora förmö-

genhet till att köpa in stora mängder etnografiska föremål. Dessa föremål skänktes 

sedan till olika museer och kunde på så sätt omvandlas till en annan valuta, nämli-

gen ordensutmärkelser (Bedorf & Östberg 2010, s. 36-40).  

Under sin uppväxt hade Meyer sett den tyska statens tillkomst, och blev en 

stor patriot som ville bidra till den nya tyska staten. Hans begär efter den svenska 

Nordenstjärneorden kan ses i ljus av detta, och förstås utifrån att Mayer såg möj-

ligheten att få en utmärkelse av en annan nation som något som sträckte sig utöver 

det individuella och mot det nationella. Genom att Sverige som nation skulle hed-

ra en tysk medborgare, skulle Mayer stärka sin nationella identitet (Bedorf & Öst-

berg 2010, s. 40).     

När vi nu har en god bakgrundskunskap om under vilka omständigheter 

Beninsamlingen kom till Etnografiska Museet, samt en bakgrund om donatorn, 

Hans Meyer, anser jag det vara tydligt att det även i Meyers fall handlar om hur 
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Meyer ”strider” på det kulturella fältet, och den valuta han använder är etnografis-

ka samlingar som han vill omvandla till kulturellt och socialt kapital. Meyers är 

uppväxt i en förmögen och intellektuell familj, där det är en självklarhet att vara 

en kulturmecenat och filantrop. Det som gör det självklart är det habitus som 

människor i den gruppen har, och det som är belöningen för denna filantropi är att 

andra människor, med samma habitus, erkänner det kulturella kapital de eftersträ-

var (Bourdieu 1990, s. 52 ff). 

I Meyers fall med Beninsskatten, handlar det om att tillskansa sig det kapital 

som behövs för en person som vill vara en tydlig förebild för den nya tyska staten. 

Det görs genom det kapital som erkännes i och med förärandet av ordensutmär-

kelser från andra nationer.    
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Slutdiskussion  

Jag har valt att kalla denna uppsats för Gåvan 2.0, vilket är en parafras på Marcell 

Mauss klassiska verk Gåvan från 1972. När Mauss på 1970-talet påbörjade sin 

jämförande etnografiska studie av gåvan som ett kitt i samhällets finmaskiga nät, 

gav han upphov till en etnografisk forskningstradition som har fortsatt in i våra 

dagar och som jag nu applicerar i en museal kontext. Den museala kontexten är 

till sin natur nära kopplad till gåvan. Utan gåvor, eller föremålsdonationer, skulle 

inget museum kunna existera och de skulle till slut förlora sin legitimitet som bä-

rare av samhällets minne.  

Jag har i min uppsats försökt svara på samma frågor som många andra forska-

re som har studerat gåvan, nämligen vilka är de bakomliggande motiven till gå-

van? I mitt fall har jag mer specifikt försökt svara på varför människor kan tänkas 

vilja donera föremål till museer, snarare än något annat tillgängligt alternativ.  

Den första hypotesen jag har utgått från var att då gåvor till sin natur kräver 

reciprocitet, så måste den reciproka delen utgöra något helt annat än objekt eller 

pengar. Jag hävdar att den reciprocitet som donatorn upplever är det kulturella 

kapitalet. Jag hävdar även att kulturarvssektorn är att betrakta likt ett definierbart 

och avgränsat fält, där personer strider om kulturellt kapital. De personer som age-

rar på kulturarvsfältet tenderar att dela habitus. Jag sammanflätar med andra ord 

Pierre Bourdieus teorier och nyckelbegrepp och applicerar dem på kulturarvskon-

texten.  

Men många donationer till museer görs i samband med ett dödsbo eller av do-

natorer som inte gör det för att erhålla symboliskt kapital. Min andra hypotes som 

jag har utgått från är att vissa föremål är vad Anette Weiner kallar oförytterliga 

egendomar, föremål som av olika anledningar måste hållas utanför den kommersi-

ella sfären. Att ett föremål blir att betrakta som en oförytterlig egendom är nära 

kopplad till föremålets kulturella biografi samt i vilken värderegim föremålet be-

finner sig.  

Kopplat till teorin om oförytterlig egendom, så var min hypotes även att mu-

seer idag får fungera som en bastion för föremål som måste hållas utanför den 

kommersiella sfären, men som av en eller annan orsak inte kan behållas av ägaren. 

Den kvalitativa studie jag har utfört hävdar jag i stor utsträckning har verifie-

rat de hypoteser jag utgick ifrån. Information som jag har tillskansat mig har inte 

varit av den typen att det går att kvantifiera, utan kräver en djupare analys och 
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genomgång. Att använda mig av ett stort urval semistrukturerade forskningsinter-

vjuer var därför ett korrekt beslut. Informanternas mångåriga erfarenhet av före-

målsförvärv gav mig god insikt i hur förvärvsprocessen går till och under vilka 

omständigheter människor tenderar att vilja donera föremål till museer.  

Jag ville ha en bra spridning på museerna, såväl geografiskt som kopplat till 

vem som är museets huvudman. Denna spridning syftade till att även undersöka 

eventuella skillnader i hur donationer går till och omständigheterna kopplade till 

donatorer. Mitt resultat visar att jag svårligen kan hävda någon tydlig geografisk 

skillnad kopplad till donationer. Inte heller kan jag uttyda någon säkerställd skill-

nad mellan statliga museer, kommunala museer, länsmuseer eller stadsmuseer. 

Självfallet spelar storlek och ekonomi in, men det som framförallt påverkar är 

museernas inriktning. Den påverkan handlar framförallt om vilken policy museet 

har gällande föremålsförvärv och hur många föremål och av vilken typ som tas 

emot varje år. De bakomliggande motiven till att vilja donera till museer har jag 

inte funnit skilja sig åt mellan museerna. Man kan visserligen hävda att det rent 

epistemologiskt inte är ett tillräckligt stort urval med sju museer, för att kunna dra 

säkra slutsatser från resultaten. Jag hävdar dock att resultatens slående likhet tyder 

på att vid fortsatt forskning i ämnet så kommer samma strukturella beteende och 

bakomliggande motiv att framträda.  

I början av min uppsats hävdade jag att en enda teoretisk utgångspunkt inte 

var nog för att förklara de bakomliggande motiven till varför människor vill done-

ra föremål till museer. Mina resultat talar sitt tydliga språk på den punkten, och 

det är uppenbart att det i många fall inte handlar om en strävan att förvärva kultu-

rellt kapital. Jag hävdar därför att konceptet om att se många föremål som det jag 

kallar oförytterlig egendom, bör vara en essentiell del av framtida museologiska 

studier om föremål och donationer. Men att se föremål som oförytterlig egendom 

och att koppla det till föremålsdonationer skapar även nya utmaningar och fråge-

ställningar. I min operationalisering så använde jag följande definition för att för-

klara vad en gåva är: 

En gåva är ett föremål som skänks utan ett till synes direkt krav på betalning, men 

som genom sitt sociala krav på reciprocitet förr eller senare måste betalas 

tillbaka för att upprätthålla en social relation.  

Jag hävdar att den reciprocitet gåvan kräver, är det kulturella kapital donatorer får 

i och med sin donation. Men när ett föremåls skänks till ett museum, för att det är 

en oförytterlig egendom, så är den reciproka delen inte alls lika tydlig. Reciproci-

teten fungerar i dessa fall mera ”negativt”, med andra ord, det handlar om de kon-

sekvenser som följer av att inte hålla föremålen utanför kommersiell cirkulation. 

Konsekvenser såsom vanära.  

I den europeiska traditionen av laudatio parentum var den reciproka delen 

kopplad till överförandet av oförytterlig egendom ofta av sakral natur. Gåvor till 
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munkar återbördades och belönades i Guds kungarike. Så är inte fallet med mu-

seala donatorer, man jag vill påstå att traditionen av laudatio parentum, och lik-

nande, förtjänar närmare forskning inom studiet av gåvoteorier kopplade till mu-

seologi.  

För att återkomma till det problematiska med konceptet om oförytterlig egen-

dom kopplat till min definition av gåvor, så bör det sägas att min definition är till 

sin natur maussiansk, och man kan därför kritisera den för att inte täcka alla de 

sociala mekanismer och variabler som är kopplade till gåvan. En annan möjlig 

förklaring är att oförytterliga egendomar som doneras till museer faktiskt inte är 

att betrakta som en gåva. Det är måhända en lingvistisk diskurs, och oavsett inget 

jag kan gå närmare in på här, men det öppnar upp ännu en möjlig del av det muse-

ologiska forskningsfältet. Nämligen att skilja på gåvor och donationer i förhållan-

de till föremålsförvärv. Själv lutar jag snarare åt att oförytterlig egendom är gåvor, 

men att den reciproka delen och den sociala relationen är ännu mer subtil och 

måste ses i ljuset av hur misslyckande att hålla föremålet utanför den kommersiel-

la sfären påverkar ägaren.  

När det gäller den viktiga frågan hur den typiska donatorn ser ut är det svårt 

att dra några långtgående slutsatser av mina informanters svar. Det är tydligt att 

den typiske donatorn är mellan 50-65 och etnisk svensk. Men i övrigt är det svårt 

att utifrån denna studie säga vem den typiske donatorn är. Vid framtida museolo-

gisk forskning i ämnet bör en kvantitativ studie göras för att tydligare utröna vem 

den typiska donatorn är. Det bör även göras för att förtydliga hur kulturarvsfältet 

ser ut och studera dess autonomi. Jag hoppas att mina resultat i denna uppsats kan 

ligga till grunden för sådan forskning.  

Frågan om donatorers utbildningsnivå, eller sociala klass, är mycket viktigt 

för att kunna definiera kulturarvsfältet samt definiera ett habitus. Det visade sig 

dock att min studie inte kunde ge klara besked i den frågan. Det är även en fråga 

som är svår att både ställa och att svara på, och även om mina informanter tyckte 

sig kunna ana att de flesta donatorer har någon form av högre utbildning, så räcker 

det inte för att dra definitiva slutsatser om kulturarvsfältet. Vid inledningen av 

denna studie antog jag att hög akademisk utbildning var näst intill avgörande för 

att personer skulle vilja donera föremål till museer. Jag har nu reviderat den åsik-

ten och vill hävda, baserat på det empiriska resultatet, att det är ett djupt kulturhi-

storiskt intresse hos donatorn, samt att museet har en stark lokal ställning, som är 

det avgörande för att en person ska vilja donera föremål till museet.   

Ett tydligt resultat, som jag hävdar stärker min hypotes om kulturarvssfären 

som ett autonomt fält, är det faktum att donatorer ofta kommer igen. Personer som 

en gång har donerat något tenderar att under sin livstid återkomma med nya dona-

torer vid olika tidpunkter. Jag menar att det är ett sätt att kontinuerligt tillskansa 

sig kulturellt kapital. Påståendet stärks av det faktum att ett flertal informanter 

nämner att för att donera, så måste donatorn på något sätt ha en relation till muse-

et. Donatorerna bör därför kunna finnas bland de människor som konsumerar kul-
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turen, museibesökaren med andra ord. Att donera föremål blir ett naturligt steg, 

först när individen själv har upplevt museet och dess samlingar.  

Som jag har visat i undersökningsdelen så kopplar informanterna orsaken till 

att människor vill donera till museer, till en slags allmänmänsklig vilja att bevara 

något av sig själv för eftervärlden. Att få fortsätta vara en del av historien genom 

att personens namn kopplas till föremål som kommer att bevaras. Jag tror att det 

är ett mycket vanligt och generellt resonemang hos människor när man diskuterar 

dessa frågor. Det min uppsats gör, är att gå djupare ner i den något svävande be-

skrivningen, och visar på de bakomliggande motiv som jag hävdar är orsaken till 

detta allmänmänskliga agerande. De empiriska resultaten från mina kvalitativa 

intervjuer vävs samman och visar på att det allmänmänskliga med att vilja donera 

föremål, för att bevara sig själv och vara en del av historien, är nära sammankopp-

lad med föremålen som oförytterlig egendom. I många fall är det dock inte oänd-

ligheten som i första hand är motivet bakom donatorernas motivation, utan tvärt-

om det liv vi lever nu och den status som kan uppnås genom det kulturella kapita-

let. Som jag inledningsvis skrev i denna uppsats så kan mina två teorier ibland 

ställas mot varandra, men många gånger går de även in i varandra. Det är inte all-

tid självklart huruvida det rör sig om ett föremål som är att betrakta som en oföryt-

terlig egendom, och att donatorn använder museet som en bastion för att skydda 

det från kommersiell cirkulation, eller om det är frågan om en strid på kulturarvs-

fältet om det kulturella kapitalet. Det visar även på att en förklaringsmodell inte 

hade varit nog, men genom att applicera båda mina teorier på mitt empiriska mate-

rial har jag lyckats bidra med ny kunskap inom ett ännu outforskat fält inom mu-

seologin.  

Mina resultat visar att bland museerna så finns det inte ett överdrivet stort in-

tresse gällande information om donatorerna och varför de vill donera. Det har na-

turligtvis flera orsaker. Framförallt så fyller det ingen egentlig funktion för ett mu-

seum, då det inte faller under deras primära uppdrag. Att försöka dokumentera den 

typen av information skulle enbart bli dyrt och uppta museitjänstemännens tid i 

onödan. Information om donator sträcker sig inte mycket längre än namn och 

adress. Att dokumentera de bakomliggande orsakerna till donationer är det inget 

av de museer jag har undersökt som gör. Det här är emellertid ett avgörande 

forskningsfält för framtida gåvoforskning inom museologin. Genom att studera 

gåvobrev och testamenten i museernas arkiv, så kan kvantifierbar data gällande 

donatorers motiv framställas. Mina resultat visar på att den museologiska forsk-

ningen kan fylla en stor kunskapslucka genom sådana studier. Vi skulle då kunna 

säkerställa de resultat som mina undersökningar indikerar, eller för den delen fal-

sifiera dem.      

 Som jag inledde min slutdiskussion med, så kan min studie placeras i ett be-

tydligt större sammanhang av forskning kring gåvan som social företeelse. Den 

kan även placeras i ett museologiskt sammanhang och kombinationen gör den mig 

veterligen unik. Förhoppningsvis kan min uppsats ligga som grund till en mängd 
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olika aspekter av museologisk forskning kopplade till donatorer och donationer. 

Det kan gälla såväl historisk forskning som samtidsforskning. Att undersöka fler 

museer och få ett bredare underlag, och kanske även jämföra med internationella 

museer hävdar jag skulle kunna bidra med att utveckla museologin som ämne, och 

kunskapen om gåvan som social företeelse i västvärlden.    

Kopplat till teorin om föremål som oförytterlig egendom, så var min hypotes 

att museet är att betrakta likt en bastion där föremål som måste hållas utanför den 

kommersiella sfären kan bevaras. Många av mina informanter talar om att donato-

rerna vill att en del av dem ska leva kvar i föremålet, och att samlingar inte får 

splittras. I vissa fall har donatorn helt nästa led i generationen för att säkerställa att 

samlingar inte splittras. Det är tydligt att många människor ser museer just som en 

plats för att säkerställa och bibehålla föremålens kulturella biografi. Jag hävdar 

därför att museer är att betrakta likt en bastion gentemot kommersialisering. Jag 

vill återknyta till det jag skriver i min operationalisering, Igor Kopytoffs påståen-

de, att kultur är vad som säkerställer att vissa föremål inte kan köpas för pengar. 

Jag vill hävda att museer som institution förkroppsligar kulturen i detta fall, och 

säkerställer att föremål inte hamnar i fel bytessfär. Jag menar att min undersök-

ning verifierar det påståendet.  

Det sekundärmaterial jag har använt stärker såväl validiteten som reliabiliteten 

hos mina hypoteser. I fallet med gåvobrevet så hävdar jag att det är ett typexempel 

på en oförytterlig egendom. Ett föremål som måste hållas utanför den kommersiel-

la sfären. När det gäller Beninskatten så anser jag det vara lika klart att det i detta 

fall handlar om donatorns vilja att tillskansa sig kulturellt kapital genom sin före-

målsdonation till museet. Fallet med E-postkorrespondens är mer tvetydig, och jag 

anser inte att det går att dra några definitiva slutsatser gällande donatorns agerande 

och motivationer.   

Sammanfattningsvis så hävdar jag att analysen av mitt empiriska material va-

liderar mina hypoteser. Självfallet kan det tänkas finnas en mängd olika förklar-

ingsmodeller till varför människor väljer att donera föremål till museer. Men jag 

hävdar att alla dessa förklaringsmodeller är varianter eller aspekter av det jag på-

står är de grundläggande motiven bakom gåvor till museer: 1. Kulturarvssektorn är 

att betrakta som ett avgränsat autonomt fält, där människor med ett visst habitus 

strider om det kulturella kapitalet. Att donera föremål till museer ökar det kultu-

rella kapitalet. 2. Vissa föremål är oförytterlig egendom. Att dessa föremål skulle 

hamna i fel bytessfär, en kommersiell sfär, skulle innebära vanära och en känsla 

av att en del av individen går förlorad. Museer får därför genom sin paradoxala 

möjlighet att äga ett föremål samtidigt som det fortfarande ägs av donatorn, funge-

ra som en bastion gentemot det alltmer kommersialiserade samhället; då donatorn 

av en eller annan anledning inte själv kan eller vill ta hand om det själv längre. 

Museologisk forskning kopplat till gåvan som social företeelse har bara börjat 

och kan leda till ny kunskap om inte bara museers roll i samhället, utan även hur 

kulturarv som fenomen anpassar sig till en ökad kommersialisering i samhället. 
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Jag hoppas att min uppsats kan ses som ett litet bidrag till kommande museologisk 

forskning om gåvor.  
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Sammanfattning   

Gåvan 2.0 – En museologisk studie av föremålsdonationer och dess bakomliggan-

de motiv, är en studie med syfte att förklara varför människor väljer att donera 

föremål till museer, hellre än något annat alternativ.  

Den empiriska studien består av kvalitativa, semistrukturerade forskningsin-

tervjuer gjorda med sju utvalda museitjänstemän, från olika museer, med gedigen 

erfarenhet av föremålsförvärv.  

De hypoteser som jag utgick från var först och främst att kulturarvssfären är 

vad Pierre Bourdieu kallar ett fält. Anledningen till att människor vill donera fö-

remål till museer, är att gåvohandlingen inbringar kulturellt kapital från de männi-

skor donatorn delar habitus med. Det kulturella kapitalet är att betrakta som den 

reciproka delen i gåvohandlingen.   

Men då jag ansåg att Bourdieus teorier om habitus, kapital och fält inte för sig 

själva kan förklara alla motiv till varför människor donerar föremål till museer, 

var min andra hypotes att vissa föremål är vad Anette Weiner kallar oförytterlig 

egendom, föremål som till varje pris inte får säljas eller bytas bort. Det är just 

förmågan att kunna hålla föremålet utanför den kommersiella sfären som det es-

sentiella för en oförytterlig egendom. Kopplat till den hypotesen hävdade jag att 

museer fungerar likt en bastion för oförytterlig egendom, där donatorn kan fortsät-

ta att äga föremålet samtidigt som det har givits bort.  

Mitt källmaterial består av ovan nämnda forskningsmaterial samt sekundär-

material som jag har införskaffat under studiens gång, som består av litteratur, 

gåvobrev och E-postkorrespondens. Såväl primärt källmaterial som sekundärmate-

rialet har jag analyserat utifrån mina teoretiska utgångspunkter.  

Resultatet av min studie verifierar att mina hypoteser är giltiga att använda 

som en museologisk gåvoteori.  
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Bilagor 

Bilaga 1.  E-postutskick  

E-postutskick till museer 

 

Hej! 

 

Mitt namn är Daniel Fjellström, jag studerar Musei och   

Kulturarvsvetenskap på Mastersnivå vid Uppsala universitet,   

Institutionen för ABM. 

 

Jag kontaktar dig gällande möjligheten att få intervjua dig i din   

egenskap som antikvarie på Musei X. 

 

Intervjun är kopplad till en studie jag företar, som syftar till att   

undersöka och förklara de bakomliggande motiven och strukturerna som   

får människor att vilja donera föremål till museer, snarare än andra   

alternativ. 

Intervjun handlar om din erfarenhet av förvärv, donatorer, donationer   

samt vad du upplever vara orsaken till dessa donationer. 

 

Jag beräknar intervjun att ta mellan 30-60 minuter och kommer spelas   

in för senare transkribering. 

 

Jag skulle uppskatta om du kunde ta dig tid för att deltaga i denna   

intervju och på så sätt bidraga till ett ämne, ännu relativt outforskat. 

 

Om det finns möjlighet för dig, så skulle det tidsmässigt vara bra om   

vi kunde schemalägga intervjun någon gång mellan tisdagen 8 februari -   

fredagen 11 februari, vecka 6. 

 

Resultatet av studien kommer självfallet att åskådliggöras för er vid   
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studiens slut. 

 

Mvh/ Daniel Fjellström, Uppsala  
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