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Abstract 
In this thesis I examine how ABBA is presented and why it is seen as a legitimate cultural heritage at ABBA the 
Museum (ATM) in Stockholm, Sweden. 7th of May 2013 Sweden’s first museum dedicated exclusively to popular 
music was opened. There are two exhibitions in the museum, The Swedish Music Hall of Fame and ABBA the 
Museum, run by two private organisations. This thesis focuses on ABBA the Museum’s exhibition, and ABBA as 
a cultural heritage. ABBA had a relatively short career between 1972 and 1983. It is one of the world’s most 
successful popgroups with 380 million records sold. The musical Mamma Mia! has been seen by millions of 
people. Thus, ABBA and their music lives on, and have now also become the subject matter in a museum.  

This thesis is based on interviews made with present and former staff at ATM, as well as observations made 
in the museum. Included is also the museum’s own press releases and various videos from Youtube related to 
ATM.  

Popular music has historically not been included in museums. Cultural heritage has been the objects seen as 
the best and most beautiful our civilization has produced, and have been associated with the nation states. Popular 
music diverts from this description since it is relatively recent, made by and for the masses. Music is a mobile 
medium. My informants at ATM argue that almost all their visitors have some sort of relation to ABBA, which 
makes Alison Landsberg’s (2004) concept of prosthetic memory important to consider. It is seen as a condition in 
making the museum economically viable. However, I argue in this thesis that the prosthetic memory also is an 
important condition for making ABBA a legitimate cultural heritage. The museum’s aim is to emotionally engage 
visitors in the material presented, making it a performative space in which visitors can imagine ABBA as they 
were during the 1970s. The visitor’s own relations to ABBA, and the band’s popularity, is therefore an important 
aspect of making ABBA a cultural heritage.  
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Inledning 

Den 7:e maj 2013 öppnade ”ABBA the Museum and Swedish Music Hall of Fame”. 

I huset finns 2000 kvadratmeter utställningsyta, 70% av ytan tillägnas ABBA och 

30% ”Swedish Music Hall of Fame”1. Det nybyggda huset på Djurgården i 

Stockholm var färdigbyggt och utställningarna i museet på plats. Samma kväll 

fylldes torget framför museet med människor som samlats för att bevittna museets 

öppningsceremoni. Kända svenska musiker framförde under ceremonin låtar ur den 

svenska populärmusikaliska historien. De var placerade på olika balkonger till 

husets hotell och när musiken började ljuda trädde de ut en efter en och sjöng en 

varsin låt. Efter framförandet av låtarna klev Björn Ulvaeus fram på den översta 

våningen. 

”Where does music come from? the famous film director Ingmar Bergman ones asked that 
question in a radio show. Well, no one has been able to give an answer, of course, but one thing 
we can know: it goes straight to the heart. Your intellect might try to interfere but music is 
unstoppable. Stockholm now has a fantastic new building. A house totally dedicated to music 
has opened. It’s a great moment, and I can’t think of any better words for this moment than: 
Thank you for the music”. 

 

Samtidigt som Björn klev ur ljuset riktades fokus mot tre kvinnor på husets och 

hotellets första våning som sjöng ABBA:s låt ”Thank you for the music”. När 

refrängen började sköts fyrverkerier från husets tak upp i luften. Det var en hyllning 

till musiken.2 Museet var öppnat. 

Sverige har tidigare inte haft ett museum dedikerat till populärmusik. Det 

populärkulturella är en del av historien som alltmer inkluderas i kulturarvet. 

Internationellt finns numera många museer och kulturarvsinstitutioner som 

behandlar det populärkulturella. Traditionellt har material inkluderat i kulturarvet 

varit det som ansetts vackert, estetiskt tilltalande, unikt och gammalt, vår 

civilisations bästa exemplar, ofta har det haft nära relation till eliten och varit del i 

ett nationsbyggande. Det populärkulturella bryter med detta. Det är av massorna, 

icke-unikt och oftast producerat med kommersiella anspråk. Det är ofta mobila 

kulturella produkter vars spridning därför inte begränsas av nationella gränser. Det 

populärkulturella har stått i opposition till kulturarvet och representerat kategorin 

”skräp”. Berättelserna om det populärkulturella har därför inte representerats i 

museerna men börjar inkluderas alltmer i kulturarvet. Det populärmusikaliska 

kulturarvet kan materialiseras på olika sätt; i form av minnesskyltar, statyer, 

museer, arkiv, etc. Kulturarvet har ofta nära relation till nationen och staten då 

staten ofta utser, finansierar och har i uppdrag att bevara material för kommande 

generationer. Men det populärkulturella kulturarvet skapas ofta i den privata sfären, 

                                                 
1 Svenska dagbladets webbsida, sökord: Abba the museum ”Abba återuppstår i nya museet” [2015-12-01] 
2 Youtube, sökning: abba the museum the opening > ”Abba the museum the opening” [2015-11-10] 
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så även ABBA the Museum (ATM). Museets tidigare VD menade att ”Det är häftigt 

att se hur popkulturen nu äntligen tar sin givna och rättmätiga plats som en del av 

vår viktiga historia”.3 Denna uppsats kommer handla om hur det kommer sig att det 

populärmusikaliska börjar inkluderas i det vi kallar kulturarvet, varför 

museiprofessionella i den privata sfären menar att det är ett legitimt kulturarv och 

hur det presenteras som så. 

Syfte och frågeställning 

ATM försöker etablera populärmusik som en viktig del av historien genom 

inrättandet av museet. Att placera något inom ett museums väggar är att göra ett 

urval ur historien och säga att det är viktigt för en grupp människor. Som jag 

beskrev ovan har det populärkulturella har tidigare blivit uteslutet och saknat 

representation i museerna. 

Försöken att behandla populärmusik ur ett kulturarvsvetenskapligt perspektiv 

har varit få. Uppsatsen kommer därför vara ett bidrag till att fylla denna 

kunskapslucka inom det kulturarvsvetenskapliga fältet. Syftet är även att bättre 

förstå varför ATM anser att det populärmusikaliska bör vara del av kulturarvet och 

problematisera förhållandet mellan det populärmusikaliska och kulturarvet, två 

begrepp som traditionellt stått i opposition till varandra men som nu alltmer 

sammansmälter. Det är således även en studie av hur kulturarvet förändras. Jag 

kommer undersöka detta genom följande frågor: 

 

 

 Varför är ABBA ett museivärdigt objekt och varför bör det inkluderas i 

kulturarvet? 

 Hur och på vilket sätt försöker ABBA the Museum förmedla och föra 

fram populärmusiken och ABBA i museets utställningar? 

                                                 
3 Mittuniversitetets webbsida, sökord: abba-turismen > ”Abba-turismen viktig kraft för utveckling av 

turismnäringen” [2015-11-20] 



 7 

Forskningsöversikt 

Här kommer jag ge en översikt av forskningsläget av det populärmusikaliska 

kulturarvet. Detta område av kulturarvsvetenskapen har gått understuderat, vilket 

kanske inte är så konstigt då det populärkulturella setts som ”låg” kultur och därmed 

stått i opposition till museerna och kulturarvet. Det finns begränsad mängd 

forskning som behandlar musik som del av det immateriella kulturarvet i stort 

(Boylan 2014). År 2014 gav International Journal of Heritage Studies ut ett 

temanummer på ämnet. Artiklarna i nämnda utgåva presenterade resultaten av det 

europeiska forskningsprojektet ”Popular music heritage, cultural memory, and 

cultural identity” (POPID). Antologin Sites of Popular Music Heritage gavs ut 2015 

och diskuterar det populärmusikaliska kulturarvet närmare ur olika perspektiv. Det 

är således de senaste åren som det populärkulturella tagit plats inom 

kulturarvsvetenskapen. Det är ett fält som attraherar forskare från olika discipliner, 

som populärmusikstudier, sociologi, media-studier, kulturstudier, etc. 

Kulturarvsvetaren och etnologen Stefan Bohman menar i ”Musik och ljud som 

kulturarv” (2002) att museer ska behandla såväl musik som ljud. Vid 

samtidsdokumentationer har musik och ljud ofta inte blivit representerade trots att 

ljudmiljön är av betydelse för människor. Han menar att det finns tre 

utgångspunkter eller perspektiv som influerar vad som dokumenteras och hur 

dokumentationen går till. (1) Av estetiska skäl – självändamålet är att bevara musik. 

(2) Funktionsskäl – musiken har fyllt en specifik funktion. (3) Av symbolskäl – 

musiken betyder något och har ett symbolvärde. Vidare menar Bohman att bra 

användning av ljud i utställningar kan göra dem mer begripliga. Mest 

anmärkningsvärt finner han att många musikmuseer runtom i världen är så tysta och 

menar att ljudet bör vara självklar del i utställningar. 

Kulturarvsvetaren Kevin Moore gav 1997 ut boken ”Museums and Popular 

Culture”. Några av bokens teman är fortfarande aktuella idag och för denna uppsats. 

Den är intressant då den utgör ett tidigt bidrag till diskussionen om det 

populärkulturella och dess inkludering i museerna. Moore menar att museer måste 

möta nya krav de ställs inför för att förbli relevanta för samhället och genom att 

behandla det populärkulturella kan de lyckas. Museerna har setts som ett tempel för 

högkultur, som visat den ”högsta” och bästa materiella kulturen vår civilisation har 

åstadkommit för massorna och att denna roll blivit ifrågasatt. Populärkultur är å sin 

sida ”låg” kultur, vilket har exkluderat det från att representeras. Museerna bör 

inkludera alla individers intressen, det vill säga reflektera över både det vanliga och 

det extraordinära, att representera populärkultur och högkultur samt bidra till att 

besökare upptäcker alla typer av materiell kultur. Därför måste museerna förändra 

sitt syfte, menar Moore, om de ska fortsätta vara relevanta i människors liv. Att 

argumentera för att vissa av materialen är estetiskt vackra och därför värdiga att 
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representeras kan vara ett argument, men bara till en viss gräns. Han gör därför ett 

slag för att det populärkulturella bör behandlas av museer då det är ett väldigt 

populärt ämne som kan engagera besökare, och därmed även för en 

demokratiseringstanke om vad som är museivärdiga objekt (Moore 1997). 

Kevin Edge (2000) diskuterar i artikeln ”Music in the Museum: Some Problems 

in Collecting & Interpreting the Technologies of Pop” några av de teman Moore 

tagit upp i sin bok. Han behandlar frågan om varför museer inte har samlat objekt 

relaterade till populärmusik. Han menar att det beror på två faktorer; ”curatorial 

considerations” av praktisk natur och ideologiskt motiverade beslut. Praktiska 

problem handlar om ljud. Ljudet ”läcker” lätt och kan därför uppfattas som 

distraherande och kan missleda besökare. För att undvika det krävs väl designade 

utställningar, som han menar kan vara svårt att skapa, och bra tekniskt utrustning, 

som han menar är dyr. Ett tredje praktiskt problem handlar om att museet måste ta 

hänsyn till rättigheter. De ideologiska faktorerna han pekar på handlar om 

museernas betoning på de visuella sinnesintrycken. Museet ses ofta som en plats 

för tyst kontemplation och ljudet skulle störa detta. I didaktiska museer kan ljud 

vara distraherande och dominanta. Vidare menar han att klassiska instrument har 

samlats för sin skönhet. Populärmusikaliska instrument saknar skönheten i 

produktionen av det. De har blivit massproducerade i fabriker – skulle människor 

vilja gå och titta på billiga elektriska gitarrer? Samtidigt finns inte populärmusikens 

betydelser och värde i materiella produkter utan i dess ljud, framförande och 

mottagande. Edge bekräftar således vad Moore skrivit då populärmusikaliska 

objekt är massproducerade vilket inte särskiljer dem från varandra och har inte 

ansetts vara det finaste vi har producerat och är därmed inte museivärdiga objekt. 

För båda dessa författare är den materiella kulturen det primära för museer. Edge 

menar även att det är väldigt svårt att presentera populärmusik i utställningar. Han 

förstår således museer som en plats för visuella upplevelser under tyst 

kontemplation utan störande ljud. 

Om populärmusik traditionellt inte hanterats av museer och andra 

kulturarvsinstitutioner, hur ser det ut idag? Kulturvetaren Luka Zevnik (2014) 

behandlar denna fråga i ”Mapping popular music heritage in Slovenia”, vilken ingår 

i forskningsprojektet POPID, genom att beskriva hur kulturarvsinstitutionerna i 

Slovenien hanterar det populärmusikaliska. Han menar att populärmusikaliskt 

kulturarv är ”related to the inferior status generally attributed to popular music in 

Slovenian culture” (Zevnik 2014: 284). ”The Slovenian National and University 

Library” (NUK) är det centrala offentliga biblioteket i landet. Runt 50% av dess 

musiksamling består av populärmusik, men biblioteket har inte någon ansvarig för 

materialet utan är beroende av material sänt till biblioteket. De officiella 

institutionerna samlar således passivt och indirekt. Zevnik beskriver flera icke-

officiella kulturarvsproducenter och individer som samlar material relaterat till 

populärmusik. Alla icke-officiella producenter av populärmusikaliskt kulturarv 
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betonar det slovenska populärmusikaliska historiens betydelse, och menar att de 

fyller ett tomrum officiella producenter av kulturarv har lämnat som nästan 

exklusivt fokuserar på klassisk musik och traditionell folkmusik. Då dessa icke-

officiella institutioner drivs av stort intresse för något specifikt och har begränsad 

ekonomi behandlar deras respektive organisation en liten del av det 

populärmusikaliska kulturarvet. 

Zevnik (2014: 294) menar därför att det pågår maktkamper på två nivåer, båda 

relaterade till frågor om vad som ska inkluderas i kulturarvet. På den ena nivån 

försöker icke-officiella initiativ och organisationer etablera populärmusik som en 

del av det slovenska kulturarvet mot officiella institutioner som endast stödjer 

klassiskt musikarv och folkmusikarv. På den andra nivån sker maktkampen om vad 

som bör pekas ut som landets populärmusikaliska kulturarv. Tyvärr anger inte 

Zevnik några anledningar till varför det populärmusikaliska kulturarvet inte blivit 

inkluderade i dessa institutioner utan konstaterar endast att de inte blivit 

inkluderade. 

Peter Stanković (2014), verksam vid samma institution i Ljubljana som Zevnik, 

diskuterar det tomrum Zevnik (2014) redogjort för i Slovenien i artikeln ”When 

alternative ends up as mainstream: Slovene popular music as cultural heritage”. Vad 

sker när inget institutionellt ramverk för att samla och tolka kulturarvet finns? Han 

menar att de icke-officiella institutionerna definierar vad det populärmusikaliska 

kulturarvet är och vad som är relevant då det inte finns några officiella bidrag. 

Resultatet är att rock och alternativ musik får störst uppmärksamhet och de mest 

populära genrerna hos den slovenska befolkningen (pop, turbo folk) inte 

representeras. Arbetet de icke-officiella institutionerna gör utförs av entusiaster 

som behandlar musik i enlighet med deras smak och preferenser. Dessa 

organisationer representerar ”mindre kommersiella” genrer, vilket är del av en mer 

generell trend, därav artikelns titel, ”When alternative ends up as mainstram”. 

Medan Moore (1997) beskriver museernas förändrade roll i samhället och vilka 

konsekvenser det har för teman som behandlas av dem, samt hur det nya temat om 

populärkultur och social historia påverkar vad museerna bör vara, så ger Zevnik 

(2014) och Stanković (2014) en mycket översiktlig bild över hur det 

populärmusikaliska hanteras (eller inte hanteras) av olika typer av institutioner, 

dessa institutioners relation och vilka som blir representerade i dem. Gemensamt 

för deras texter är att frågor om representation behandlas, vad som är eller bör vara 

ett legitimt kulturarv och hur ska detta presenteras och behandlas. Det är således 

frågor om kulturellt värde som tillskrivs vissa kulturella produkter. 

Är populärmusik ett immateriellt kulturarv? 

Museologen Matilda Burden (2007) uttryckter förvåning över att litteraturen inom 

kulturarvsvetenskapen fortfarande fokuserar så mycket på materiell kultur och 
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många gånger helt ignorerar immateriell kultur. Hon menar att det blivit åsidosatt 

då grunden för museerna har varit att visa de vackraste, mest spektakulära och unika 

som attraherar ögat och att immateriell kultur är svårare att ställa ut. Flera ledande 

texter om museer behandlar inte den immateriella kulturen alls. Gemensam 

utgångspunkt för Moore och Edge är att museer ska samla, genomföra forskning på 

och visa materiell kultur. Hon går därmed i polemik med dem. Burden menar att 

det finns två sätt immateriellt kulturarv kan presenteras. (1) Det är nästan helt 

omöjligt att visa och förklara objekt meningsfullt utan att ge kontext och andra 

immateriella aspekter. Hon menar därför att det immateriella ger det materiella 

mening. (2) Den immateriella kulturen kan och bör bli presenterad och bevarad ”in 

its own right” i formen av musik, dans, språk, etc. 

Museologen Hélène la Rue (2007) diskuterade musikens materiella och 

immateriella karaktär i ”’Hello, here’s music, How did that get here?’ Presenting 

music to the unsuspecting museum”. Som artikelns titel antyder skriver hon att 

museer normalt ses som skydd för materiellt kulturarv. Vid ICOM:s konferens 2004 

diskuterades immateriellt kulturarv. Museipersonal sågs som en viktig anledning 

till varför museer bör vara platser i vilket immateriella kulturarvsaspekter kan 

introduceras till besökare. Hongnam Kim pekade vid konferensen ut kopplingar 

mellan det materiella och immateriella kulturarvet, menade att de var beroende av 

varandra och att museer troligtvis är den mest lämpade institutionen att koppla dem 

samman. La Rue skriver att musikinstrument visar kopplingen mellan det materiella 

och immateriella tydligt. Ändå förblir instrumenten ofta tysta i museer. De kan 

göras levande genom demonstrationer och därmed göra länken mellan de tysta 

objekten och dess musik, det immateriella och materiella levande. Hon menar att 

museet kan ha demonstrationer, ljudsystem som ger exempel på inspelad musik från 

ett urval av instrumenten som visas och video för att visa på visuella och audiella 

kvaliteter i olika musiktraditioner för att göra instrumenten levande. 

Amanda Brandellero och Susanne Janssen (2014), verksamma inom 

antropologi och mediastudier, visar hur termen kulturarv har mobiliserats av ett 

antal aktörer som hanterar populärmusikaliskt kulturarv i Österrike, England, 

Frankrike och Nederländerna från både den offentliga och privata sektorn. 

Författarna pekar på en underliggande spänning mellan användningen av 

konventionella kulturarvspraktiker för bevarandet och minnet av populärmusik och 

hyllningen av det som ett uttryck av en dynamisk samtida populärkultur. I offentliga 

institutioner på nationell nivå definieras kulturarvet via dess praktik och materialitet 

istället för dess underliggande principer och betydelse. Det är ändå närvarande i den 

offentliga sektorns institutioner och praktiker på flertalet sätt; (1) genom bevarande 

och utställning av materiell kultur, (2) genom deras aktiva bevarande, (3) genom 

det institutionella erkännandet av ”heritage heroes of yesteryear”, (4) genom olika 

”bottom-up” privata initiativ, (5) genom att markera och konservera platser 

värderade för deras nära relation till en specifik musiker eller musikscen. Aktörerna 



 11 

fokuserar på materiell kultur och ”consecrating” praktiker som skapar historia och 

objektifierar det populärmusikaliska förflutna istället för att visa dess dynamik och 

”experiential” bidrag till kulturell och samhällelig förändring genom att markera 

platser, bevara och visa materiell kultur som representerar populärmusikalisk 

kultur, och genom värdet kopplade till symboliska platser i historien (Barandellero 

& Janssen 2014). Således erkänns de immateriella aspekterna av musik och andra 

former av immateriellt kulturarv av forskare, men museerna tenderar att fokusera 

på musikens materiella aspekter. 

Besökares engagemang 

Intressant för denna uppsats behandlar några artiklar hur populärmusiken 

presenteras i museer mer ingående. Gemensamt pekar de på minnen människor har 

till det populärmusikaliska och engagemanget det kan ge upphov till, vilket är ett 

karaktärsdrag för det populärmusikaliska kulturarvet. De tre sociologierna Baker, 

Istvandity och Nowak (2016) visar i ”The sound of music heritage: curating popular 

music in music museums and exhibitions” att Kevin Edges kritik av 

populärmusikaliska utställningar inte överensstämmer med museiprofessionellas 

förväntningar och upplevelser. Att inkludera musik i en utställning ses av dem som 

ett praktiskt problem att lösa genom bra design och ljudteknologi. Utställningarnas 

designers menar att besökare inte kommer till museet för att få en ”autentisk” 

ljudupplevelse i musikmuseer. De immateriella aspekterna av populärmusik ses 

därför inte som det primära i berättelser av det populärmusikaliska kulturarvet. 

Istället dominerar memorabilia utställningar och museipersonalen menar att 

besökare värderar det på grund av personliga, kulturella och kollektiva minnen. 

Museer som fokuserar på musik försöker ge musiken platsen det förtjänar genom 

att associera memorabilia med ljud på sätt som ger perspektiv på populärmusikens 

historia och kuratorerna vill få besökare att personligen relatera till utställningarna. 

Baker, et al. menar att det är en del av en museitrend i vilket besökares kunskap och 

minnen privilegieras över experters kunskap och därför struktureras miljön aningen 

annorlunda. Det leder till utställningar som inkluderar både ljud och bilder och som 

ska bjuda in till engagemang med materialet. Objekten är därför inte livlösa och 

kakofoni ser Baker, et al. inte som ett problem då minnen populärmusik skapar över 

tid fångas i utställningarna. Det gör utställningarna till platser att återuppleva 

hänförelsen av musik. Artikeln bygger på intervjuer med en rad museiprofessionella 

men utesluter tyvärr observationer om hur materialet presenteras.  

Konsthistorikern Chris Bruce (2006) menar i ”Spectacle and Democracy: 

Experience Music Project as a Post-Museum” (Bruce har även arbetat vid 

Experience Music Project) att de interaktiva musikmuseerna är en hybrid mellan 

underhållning och utbildningscenter. Museet befinner sig i upplevelseindustrin och 

därför ska det vara underhållande, upplysande och sätta publiken i centrum. Vid 
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Experience Music Project lär sig publiken om musik men känner inte att de haft en 

lärande upplevelse utan deltagit i en upplevelse av underhållning. Musiken är en 

viktig del till en rolig och bra miljö i museet, och gör museet till en attraktion. 

Musikologen Marion Leonard och kultruarvsvetaren Robert Knifton behandlar 

nostalgiska känslor som museer kan ge upphov till i ”Engaging Nostalgia” (2015) 

och skriver om de ofta starka känslor människor har i relation till det 

populärmusikaliska kulturarvet. Nostalgi kan vara en stark motivator till att besöka 

ett museum, men samtidigt har nostalgi historiskt uppfattats som ett dåligt sätt att 

minnas då det kan setts som ett okritiskt och emotionellt svar på kulturellt material 

som falsifierar det förflutna genom att idealisera det. Nostalgi har ansetts stå i 

opposition till progress och framtid, ett bakåttittande förhållningssätt och en längtan 

efter det förflutna. Men Leonard och Knifton menar att nostalgi inte behöver vara 

av ondo. Musik kan effektivt ge upphov till emotionella reaktioner, och trigga 

minnesarbete över händelser i människors liv. Även människor som inte har 

personlig upplevelse av materialet kan känna nostalgiska känslor inför materialet. 

Nostalgi kan vara användbart och kritisk term då relationen mellan det förflutna och 

samtiden kan presenteras som korruptbar, beroende av hur resurserna av det 

förflutna görs tillgängliga. Det kan därför vara ett verktyg för att generera historisk 

förståelse och sociala dimensioner av historien. 

De ovan refererade artiklarna tar sig, till skillnad från många andra författare 

som behandlar det populärmusikaliska kulturarvet, innanför museets väggar. 

Gemensamt för dem, och av vikt för denna uppsats, är museernas betoning på 

besökare och deras upplevelser. Till skillnad från många andra typer av kulturarv 

är det populärkulturella av ”massorna” och ligger inte långt bort i tid. Många 

individer har därför nära relation till populärkulturella ikoner. På grund av bristen 

av observationer visar det dock inte hur populärmusiken ställs ut vid museer. 

Flera författare (Bennet 2009; Roberts 2014; Kong 1999) tangerar temat om 

populärmusik och identitet. Leaver och Schmidt skriver om detta utifrån ett 

marknadsföringsperspektiv, men deras beskrivning av känslor associerade till det 

populärmusikaliska kulturarvet har bäring och är viktiga även för den 

kulturarvsvetenskapliga disciplinen då kulturarvsindustrin exploaterar detta, och 

som denna uppsats kommer visa, är det en källa till engagemang med utställningar. 

De skriver mer ingående än andra författare om detta. Leaver och Schmidt (2010) 

menar att konsumtionen började spela en allt större roll för människors identitet 

under 1950-60-talen. I det postmoderna samhället spelar inte den direkt omgivande 

miljön samma roll för formandet av identitet, vilket inte gav en känsla av delad 

”community” och meningsfullhet. Det stora narrativet av det traditionella hade inte 

längre samma bäring och hotet av det tomma jaget behandlades genom 

konstruktionen av jaget, delvis genom konsumtion. Det populärkulturella blev 

symboliska markörer som signalerade såväl för individen själv och andra vem 

individen var. I en instabil bildbaserad kultur blev identiteten ett pågående 
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symboliskt projekt som hela tiden förändrades. 40-talisterna var den första 

generationen som hade konsumtion som sitt stora kulturella fokus i livet. När 

musiken haft formativ inflytande kan det ha en bestående känsla av tillhörighet 

delad med andra. Den känslomässigt influerade relationen till musiken och musiker 

exploaterar kulturarvsindustrin. 

Sammanfattningsvis kan sägas att litteraturen visar att det populärmusikaliska 

kulturarvet ofta behandlas som materiell kultur i termer av att vara fruset i tid, men 

skiljer sig från andra typer av kulturarv då det uppmuntrar till engagemang med 

materialet genom att inkludera ljud och besökares egna minnen. Artiklarna handlar 

om hur populärmusik presenteras för besökare men ingen av dem diskuterar varför 

en artist eller band anses bör behandlas vid ett museum. 

Skapandet av populärmusikaliskt kulturarv 

Det finns flertalet motiv till att skapa populärmusikaliskt kulturarv. Populärmusik 

är ett mobilt medium och vissa artister och deras musik har spridits över världen. 

Det kan därför finnas ekonomiska motiv bakom produktionen av kulturarv som då 

blir del av en turistmarknad. Lily Kong är professor i geografi men skriver om den 

singaporianska statens användning av populärmusikaliskt kulturarv i ”The 

Invention of Heritage: Popular Music in Singapore” (1999). Dess funktion var att 

överskrida olikheter i termer av klass och etnicitet. Staten ville konstruera nationella 

myter och identiteter. Förhoppningen var att processen skulle skapa lojaliteter 

gentemot nationen och att staten skulle kunna exploatera den växande 

turistmarknaden. Kong identifierar två nödvändiga förutsättningar för att 

produktionen av det populärmusikaliska kulturarvet ska fortsätta i Singapore. (1) 

Att det fortsätter vara av social och politisk betydelse, att det kan binda samman 

människor genom ett gemensamt språk/medium/”sound”, och (2) att det är av 

ekonomisk betydelse, att den lokala populärmusiken är en industri knutet till lokal 

konsumtion och kan attrahera turister. Kong menar således att det är i integrationen 

av det kulturella med det politiska och ekonomiska som detta kulturarv troligtvis 

kommer att befinna sig i framtiden. 

Kong beskriver därför den instrumentella funktionen av det populärmusikaliska 

kulturarvet (ekonomiskt och formandet av en identitet), som svar på varför det blivit 

producerat och i vilken miljö produktionen av det kan komma att fortsätta. Även 

antropologen Sarah Cohen behandlar den instrumentella sidan av kulturarvet i 

”Musical memory, heritage and local identity: Remembering the Popular Music 

Past in a European Capital of Culture” (2013). Hon undersöker relationen mellan 

rockmusik, kollektivt minne och lokal identitet genom att fokusera på händelser 

kopplade till Liverpools status som europeisk kulturhuvudstad 2008. Hon fann tre 

trender. (1) Minnen kopplade till rockmusik blir aktivt producerat och inkluderas i 

kulturarvet genom olika evenemang och media och detta sker inom specifika 



 14 

situationer och begränsningar. Det är en process inbäddad i maktrelationer och 

knutet till frågor om kulturellt värde. Vissa historier är därför mer gömda och andra 

framstår som mer viktiga. (2) Produktionen av kulturellt minne är viktigt för 

kulturell policy. I Europa sker kommersialisering av lokalt musikaliskt förflutet på 

den globala marknadsplatsen, vilket hjälpte till att konstruera Liverpools identitet 

både inom nationen och bortom den samt utveckla den lokala ekonomin. (3) Musik 

är ett temporalt och mobilt medium som finns i många olika sfärer av mänsklig 

aktivitet och upplevelse och influerar såväl personligt som kollektivt minne. Som 

global och mobil kultur har populärmusiken transnationella publiker och därför 

givit upphov till flera hybrida och kosmopolitiska kulturer och identiteter. 

Både Kong och Cohen tar därför upp ett annat intressant och viktigt tema för 

det populärmusikaliska kulturarvet, artisters och bands transnationella spridning 

och dess ekonomiska betydelse då det kan locka musikbaserad turism. 

Produktionen av det populärmusikaliska kulturarvet har således olika motiv, och 

produceras av olika typer av aktörer; stater, regionala och lokala offentliga 

organisationer, samt privata aktörer i större eller mindre skala. Då det ofta inte finns 

något enhetligt sätt att samla, bevara och presentera detta kulturella material kan 

tomrummet fyllas av entusiaster som hyllar den populärmusik och musiker de själva 

anser haft störst betydelse. Dessa aspekter förs samman i Sara Cohens och Les 

Roberts (2014, 2015) teoretiska ramverk som denna uppsats kommer utgå från. 

Texter om ABBA The Museum 

Kulturarvsvetarna Hviid Mortensen och Westergaard Madsen (2015) behandlar i 

”The sounds of yesteryear on display: a rethinking of nostalgia as a strategy for 

exhibiting pop/rock heritage” användningen av nostalgi i museiutställningar. De 

vill ge en nyanserad förståelse av nostalgi, som de menar har positiva element och 

kan användas i museiutställningar. Det har potential att göra besökare emotionellt 

engagerade i utställningar och på så sätt återbesöka en tid och ge förståelse för det 

populärmusikaliska kulturarvet, men bygger utställningar på emotionella reaktioner 

som nostalgi riskerar det att utesluta besökare som inte upplevt händelserna. Vidare 

behandlas ATM i artikeln. De menar att utställningarna vid ATM är riktat mot 

ABBA:s fans, och därför kan besökare ur andra generationer känna sig fjärmade då 

narrativet i utställningarna inte ger rum för reflektion och perspektiv på ABBA som 

populärkulturella ikoner. Deras artikel är till största delen teoretisk och skulle tjäna 

på att kompletteras med en mer empirisk studie av såväl hela museets utställningar 

som besökares faktiska reaktioner på olika utställningars material, och mer data 

angående ATM:s utställningar. De har till exempel inte behandlat museets 

interaktiva delar utan endast tittat på museets presentation av objekt, miljöer och 

audioguide. Som kommer framgå av denna uppsats har de därmed inte behandlat 
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viktiga delar av museets utställningar som också uppmuntrar och ger upphov till 

deltagande. 

En kandidatuppsats har skrivits om ATM skrivits inom turismvetenskapen, 

”Super Trouper Visitors. En fallstudie av första veckans besökare på Abba the 

Museum”. Hägglund & Johansson (2013) gjorde en fallstudie om ATM:s besökare 

under första veckan den var öppen. De fann tre olika besöksgrupper. Grupp 1 bestod 

av individer med stort intresse för ABBA. De ville ”känna en ABBA-atmosfär”, 

och känna liknande känslor som ABBA gjorde då ”det hände” och återskapa gamla 

minnen. Grupp 2 bestod av individer som ville känna närhet till guppen, samt 

besöker museet för dess teknologiska (interaktiva) inslag. Grupp 3 är besökare som 

inte har något speciellt intresse av ABBA. De besökte istället museet för att det är 

en rolig social aktivitet. 

Försöken att behandla populärmusik som kulturarv har varit relativt få. Det är 

först på senare år som flertalet artiklar blivit publicerade. De som har behandlat 

detta tema har inte gett någon mer genomgående teoretisk bakgrund till en 

förståelse av processer av kulturell konstruktion av kulturarv (Zevnik 2014: 281). 

Zevnik är ett undantag från detta i sin artikel ”Mapping popular music heritage in 

Slovenia”, i vilken han ger en översiktlig bild av det populärmusikaliska kulturarvet 

i Slovenien, men håller sig på makronivå. Cohen och Roberts (2014, 2015) utgör 

även ett undantag i deras teoretiska ramverk om kulturarvsproducenter, deras 

förhållningssätt till kulturarvet och relationen dem emellan (se ”Teori”). Denna 

uppsats använder sig av deras ramverk och är ett försök att ge ett bidrag till 

diskussionen om det populärmusikaliska kulturarvet, varför deras artiklar inte finns 

representerade i forskningsöversikten. Flera av texterna, som förvisso är baserade 

på etnografiska metoder, ger en översiktlig bild av vilka aktörer som är engagerade 

i det populärmusikaliska kulturarvet, och vad dessa aktörer gör. Få har gett en 

djupare bild av varför en viss typ av musik blivit kulturarv. Denna studie är ett 

försök att tränga djupare in i ett populärmusikaliskt kulturarv för att försöka förstå 

hur producenterna och förvaltare av detta kulturarv ser på temat, varför en artist 

eller band valts ut som ett museivärdigt objekt och hur de försöker förmedla detta 

som ett legitimt tema. Att argumentera för att vissa av materialen är estetiskt eller 

historiskt viktiga och därför värdiga att representeras kan vara ett argument, men 

bara till en viss gräns. Vad Moore skrev 1997 är fortfarande aktuellt. 

Som framgått av forskningsöversikten finns relativt god förståelse om vilka 

som producerar populärmusikaliskt kulturarv i olika länder. Men det saknas 

etnografisk forskning som behandlar såväl producenternas som besökares förståelse 

av det populärmusikaliska kulturarvet. Denna studie kommer därför vara ett bidrag 

till hur producenterna ser på det populärmusikaliska kulturarvet, och vad de försökt 

förmedla.  
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Teori 

För att förstå det populärmusikaliska kulturarvet, hur det förs fram och varför det 

är ett legitimt tema har jag använt mig av Cohen och Roberts (2014, 2015) 

teoretiska ramverk, som beskriver producenter och förvaltare av det 

populärmusikaliska kulturarvet. Som vi såg i forskningsöversikten skapar många 

olika organisationer och institutioner det populärmusikaliska kulturarvet. Cohen 

och Roberts ramverk kategoriserar producenter och institutioner av 

populärmusikaliskt kulturarv, och visar på olika motiv och kriterier aktörerna har 

för skapandet. Det kan vid första anblicken ge en översiktlig bild över aktörer och 

praktiker inom kulturarvssfären, men det går även att lyfta ut den del av ramverket 

som är aktuell för en specifik aktör. Vilken förståelse av begreppet 

populärmusikaliskt kulturarv som finns bestäms av vilka kulturer och rum i vilket 

det praktiseras. Cohen och Roberts (2014, 2015) teoretiska ramverk om officiellt-, 

själv- eller av-auktoriserat kulturarv använts erbjuder en överblick över olika 

praktiker det populärmusikaliska kulturarvet befinner sig i men det ger inte ett 

entydigt svar, det ger inte ”a grand narrative” om fältet. Det kan därför med fördel 

användas men ger inte alla svar, varför en specifik studie av ett specifikt kulturarv 

måste kompletteras med andra förståelser för att kunna förklara fenomenet under 

lupp. 

      Roberts (2014) menar det inte ger vidare mycket att utröna de många former 

kulturarvet kan anta. Istället bör disciplinen kritiskt undersöka förståelser, 

betydelser och praktiker genom vilket det skapas och legitimeras eftersom det 

populärmusikaliska kulturarvet är en populärmusikalisk kultur genom vilket det blir 

tolkat, skapat och praktiserat. Därför ska kulturarvet förstås som en process då dess 

användning är socialt, spatialt och temporalt ”enacted” och därför hela tiden skapat, 

återskapat och förhandlat. Det gör även att jag anlägger ett konstruktivistiskt 

perspektiv i synen på kulturarvet, det vill säga att kulturarvet inte har någon 

inneboende naturlig egenskap. I det konstruktivistiska perspektivet ses kulturarvet 

som ett resultat av en process av social konstruktion. Det betyder att kulturarvet är 

taget ur och handlar om något från det förflutna, men den sociala konstruktionen av 

kulturarv har nära relation med sätten som valda material från det förflutna blir 

kulturella, politiska och ekonomiska resurser i samtiden. Nyckeln för att förstå 

kulturarvet är därför samtida sociala praktiker (Zevnick 2014: 282). 

Kevin Moore (1997) menar att museerna har setts som ett tempel för högkultur, 

som visat den ”högsta” och bästa materiella kulturen vår civilisation har 

åstadkommit för massorna och att denna roll blivit ifrågasatt. Social historia blev 

del av museernas ämnen och har berikat dem genom att representera vardagsliv, 

men representationen av populärkultur i social historia har tenderat att vara 

begränsad, marginaliserad eller en underkategori till fritidsaktiviteter. 
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Populärkultur är ”låg” kultur och museerna har varit en institution som har 

definierat ”hög” kultur, vilket har exkluderat det från att representeras. Moore 

refererar därför till Susan Pearces modell som beskriver strukturen i europeiska 

idéer om materiellt värde genom axlarna ”masterpiece – artefact” och ”authentic – 

non-authentic” som tillsammans skapar fyra kategorier material. Hon visar att 

värdet objekten tillskrivs ändras över tid och kan därför röra sig mellan 

kategorierna. I toppen (autentisk, hög kultur) befinner sig museet, i botten befinner 

sig skräp (icke-autentisk, låg kultur), en kategori många objekt hamnar för att 

antingen förstöras eller bli räddade och kan då bli omvärderade. I den senare 

kategorin, på botten, befann sig populärkulturen (Moore 1997: 1-4). Således har 

kulturarvssektorn sett masskulturen och därmed populärkulturen som en motpol då 

den privilegierat den materiella världen som är unik och/eller representativ för en 

specifik historisk period eller kultur. Det vackra, kreativa och gamla ställs mot det 

som är kommersiellt massproducerat. Att utse något till kulturarv är att ge det ny 

status och därför förflytta objektet i Pearces modell. Kulturarvsinstitutioner som 

behandlar populärkultur gör detta men ur olika perspektiv, med olika motiv och 

under skilda omständigheter, vilket Cohens och Roberts (2014, 2015) teoretiska 

ramverk beskriver. 

Officiellt auktoriserad, självauktoriserat och av-auktoriserat 

kulturarv 

Sara Cohens och Les Roberts (2014, 2015) teoretiska ramverk ger ett specifikt 

perspektiv på dessa processer av auktorisering och legitimering och går att applicera 

på olika former av kulturarvspraktiker relaterade till populärmusik, till exempel 

praktiker relaterade till museer, arkiv och ”DIY (do-it-yourself)” resurser 

utvecklade av engagerade amatörer. Då olika former av populärkultur alltmer blir 

inkorporerade i diskurser om nationellt kulturarv menar Cohen och Roberts att 

deras teoretiska ramverk även går att använda utanför diskussionen om det 

populärmusikaliska kulturarvet, och appliceras på debatter om kulturarvsskapande 

processer. 

Författarna har identifierat tre kategorier som det populärmusikaliska 

kulturarvet verkar inom, ”official authorised”, ”self-authorised” och 

”unauthorised” (hädanefter kommer dessa kategorier att kallas för ”officiellt 

auktoriserat”, ”själv-auktoriserat” och ”av-auktoriserat”). Kategoriseringen är 

analytisk och dess fokus ligger på vikten av auktoritet som är kopplat till dem. 

Kategorierna är flytande och står i nära relation med varandra. Det kan användas 

för att analysera olika sätt som det populärmusikaliska kulturarvet praktiseras, 

auktoriseras och tillskrivs värde, legitimitet, samt socialt och kulturellt kapital. 

Fördelen med att använda denna modell är att undvika binär uppdelning av officiellt 
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– icke-officiellt kulturarv och därmed se det som en praktik situerad i kontext som 

genomsyras av sociala relationer och förhandlingar med olika syn på det 

musikaliska förflutna, och att relationerna mellan kategorierna är flytande istället 

för benhårda väggar (Cohen & Roberts 2014: 243-244). Denna kategorisering ger 

en specifik syn på vilka aktörer som finns i kulturarvssfären, och hur de förhåller 

sig till musik ur det förflutna.  

ATM befinner sig i en av kategorierna (själv-auktoriserat), men jag finner det 

ändå fruktbart att redogöra för alla tre kategorier då det ger perspektiv på vilken 

analytisk kategori uppsatsens fokus ligger på. Vissa uttryck för det 

populärmusikaliska minnet kan bli validerade och auktoriserade mer än andra. 

Frågan om vilka uttryck av kulturarv som blir validerade och auktoriserade är 

kopplat till performativa och instrumentella funktionen av dessa kulturarvsinitiativ 

(vad de gör), och frågor om inkludering och representation (vad säger de och om 

vem?). 

Officiellt auktoriserat 

Populärmusikaliskt kulturarv som statligt förankrade institutioner utsett kallar 

Cohen och Roberts officiellt auktoriserade. Utnämningen av officiellt auktoriserade 

institutioner ger kulturella produkter ny status och ökar dess värde, vilka därmed 

anses vara i behov av bevarande och kan placeras under formellt skydd. Det 

representerar även en kanon då det producerar och reproducerar idéer om vad som 

bör klassificeras och föras fram som kulturarv (Cohen & Roberts 2014: 244). Ett 

exempel på detta är minnesskyltar som satts upp i Storbritannien på offentliga 

platser, dedikerade till författare, musiker, vetenskapsmän, etc. 

”English Heritage” är statens rådgivare om den historiska miljön i 

Storbritannien. De ska förvalta och bevara Englands fysiska arv i formen av 

byggnader, monument, platser och landskap. ”English Heritage” har satt upp tre 

minnesskyltar relaterade till musiker (Cohen & Roberts 2015: 225). De använder 

formella kriterier för att utse individer som kan få en skylt dedikerad till sig. 

Kriterierna handlar om en musikers skicklighet, om de är tillräckligt välkända och 

om tillräckligt med tid förlupit. Frågor om en musikers moraliska karaktär kan vara 

ett argument mot en musiker och status som kulturell ikon eller popularitet ses inte 

som kriterier. Det är således frågor om en musikers skicklighet och innovation som 

är det viktiga. Detta representerar ett förhållningssätt mot kultur som seriös och 

”high-brow” riktad mot utbildade och den insiktsfulla lyssnaren istället för ”mass 

appeal” (Cohen & Roberts 2014: 246). 

Själv-auktoriserat 

Uppsatsens fokus kommer ligga på den själv-auktoriserade kategorin. I detta avsnitt 

kommer jag därför föra in begrepp som är viktiga för att förstå ATM och för att 

kunna svara på forskningsfrågorna. 
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      Cohen och Roberts vill inte kalla de diskurser om det populärmusikaliska 

kulturarvet vi möter i vardagen för ”unofficial” då makten som musik- och medie-

industrierna kan ha inte nödvändigtvis är mindre officiell i termer av att tillskriva 

legitimitet och status till populärmusikaliska texter, artefakter eller platser. Det kan 

handla om massmedias listor och kanon om artister och album, ikoniska händelser 

och festivaler eller de mytologier som sprids genom musikjournalism, återutgivning 

av boxar med klassiska album, rockumentärer, etc. Det själv-auktoriserade 

populärmusikaliska arvet kan föras fram av musiker, publik, entreprenörer och/eller 

organisationer och kan vara del av turistindustrin och som del av att marknadsföra 

en plats. Själv-auktoriserat populärmusikaliskt kulturarv kan ge intrycket av att 

demokratisera kulturarvet eller ha en inkluderande idé (Cohen & Roberts 2014: 

248). 

”The Heritage Foundation” skapade sina egna, själv-auktoriserade, 

minnesskyltar i Storbritannien. Dessa delas ut mer informellt än ”English 

Heritage’s” motsvarighet. Individer kan nomineras av ”Heritage Foundation”, 

vänner eller fans till underhållaren i fråga. De har inga formella kriterier för vem 

som kan bli tilldelad en skylt, med undantag för att personen i fråga måste vara 

avliden (undantag till denna regel har gjorts). De enda hindren för att sätta upp en 

skylt är att få myndigheters tillstånd till skylten eller att attrahera sponsorer för 

finansiering. När ”English Heritage” nekade the Who’s trummis Keith Moon en 

skylt tilldelade istället ”Heritage Foundation” honom en skylt. Det gav intrycket av 

demokratisering eller inkluderande idé av kulturarvet, som inte betonade musikerns 

skicklighet utan hans karaktär och personlighet som kulturell ikon. Hur älskad en 

artist är av sina fans kan därför vara ett kriterium för ”Heritage Foundation” (Cohen 

& Roberts 2014: 249-250). Således använder sig de båda organisationerna av olika 

kriterier. Det officiellt auktoriserade ser till en musikers skicklighet, originalitet och 

förmåga, och riktar sig mot den utbildade och/eller insiktsfulle lyssnaren, medan 

det själv-auktoriserade menar att en individs karaktär, personlighet, ikonstatus och 

hur älskad individen är har betydelse, och ser därför popularitet som ett kriterium. 

Kulturarvsforskaren Nora har skrivit att minne fäster sig vid platser (”lieux de 

mémoire”), medan historia fäster sig vid händelser. För de själv-auktoriserade 

kulturarvsorganisationerna är det viktiga inte att markera händelser. Det är att ge 

tillgång till ”a performative space” (hädanefter använder jag ”performativt rum”) i 

vilket upplevelseminnen kan återupplevas (det här är vad jag kommer ihåg från 

punkkonserter vid ”the 100 Club”), eller ”ersatz nostalgia”, dvs. nostalgi utan 

upplevd erfarenhet eller kollektivt historiskt minne. Ett rum där ärvda minne kan 

återupplevas och förkroppsligas (så här föreställer jag mig det var att se punkband 

här). En viktig funktion det själv-auktoriserade populärmusikaliska kulturarvet har 

är därför att tillgodose ett sätt att ge substans till ritualen och performativa 

dimensioner av kulturellt minne. Den växande populariteten och intressen i ”music 

tours”, minnesskyltar och musikrelaterade ”lieux de mémoire” reflekterar denna 
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önskan att materialisera populärmusikaliska historier och validera upplevelser, 

känslomässiga relationer och förkroppsliga musikaliskt minne (Cohen & Roberts 

2014: 251-253). 

För att en plats ska bli ett performativt rum måste någon ”perform”. Emotionell 

realism är ett viktigt begrepp att lyfta då jag ser det som en aspekt av begreppet 

performativt rum eftersom det beskriver fostran av tron på det ”verkliga” i 

upplevelsen, eller besökares föreställning om hur det förflutna var. Bagnall (2003) 

beskriver med hjälp av begreppet hur besökare ”perform”. Begreppet kan därför 

användas för att beskriva och förstå hur ATM gör för att besökare ska engagera sig 

i utställningar, vilket gör ATM till ett performativt rum. Begreppet emotionell 

realism beskriver ”the way in which the sites may engage visitors on an emotional 

and imaginary level, and engender feelings that are meaningful and ‘real’” (Bagnall 

2003: 88). Bagnall (2003) menar att besökare skapar en mental karta vid 

kulturarvsplatser för att skapa en egen förståelse. Hon menar att det inte bara är 

kognitiva aspekter som är viktiga vid kulturarvsplatser och betonar därför den 

fysiska upplevelsen av platsen och materialen som gör att besökare kan ”perform” 

emotionellt och ”imaginatively”, och genom detta skapa betydelse av vad som 

presenteras. Föreställningsförmågan (”imagination”) och emotionella gensvar är 

centrala för att besökare ska nå emotionell realism. Känslor spelar en nyckelroll för 

att göra det förflutna levande då de gör det lättare att föreställa sig händelser eller 

situationer som producerar emotionella gensvar hos den som föreställer sig. Det är 

därför viktigt att uppmuntra till besökarens emotionella engagemang så hen får en 

känsla för platsen istället för att presentera en serie fakta. Ett emotionellt 

engagemang vid kulturarvsplatser kan således fostra en tro på det ”verkliga” i 

upplevelsen av det kulturella materialet. 

Besökares tidigare erfarenheter och upplevelser är också en faktor som 

påverkar upplevelsen då besökare konstruerar föreställda världar baserade på 

erfarenheter och kunskap. Det emotionella engagemanget med sådana världar har 

stor roll i förmågan att föreställa sig platsen eller händelsen. Har besökaren tidigare 

erfarenhet av det kulturella materialet som presenteras kan det således bidra till det 

emotionella engagemanget (Bagnall 2003). 

Begreppet ”prosthetic memory” (hädanefter använder jag ”protetiskt minne”) 

visar att även människor som inte har upplevelsebaserade minnen av kulturella 

produkter kan ha nära och starka relationer till dem. Populärmusik är ett medium 

som med dagens informationsteknologi kan röra sig globalt med oanad hastighet. 

Det är därför ett medium som är av transnationell karaktär och kan ha lika stor 

betydelse för människor som inte befinner sig i den omedelbara geografiska 

närheten av där den framfördes. Kulturarv som ATM har därför en transnationell 

karaktär, vilket det populärmusikaliska kulturarvet kan exploatera. Alison 

Landsberg (2004) skriver: 
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”Mass culture has had the unexpected effect of making group-specific cultural memories 
available to a diverse and varied populace. In other words, this new form of memory does not, 
like many forms of memory that preceded it, simply reinforce a particular group’s identity by 
sharing memories. Instead, it opens up those memories and identities to persons from radically 
different backgrounds” (Landsberg 2004: 11). 

 

Landsberg (2004) menar att tillgängligheten av bilder och narrativ om det 

förflutna växte fram i det kapitalistiska ekonomiska systemet i vilket allt kunde 

kommodifieras. Idéer och bilder blev tillgängliga för människor som inte levde i 

dess geografiska närhet, och därför även till människor med andra bakgrunder. Hon 

kallar detta protetiskt minne. De moderna informationsteknologierna, masskultur 

och kommodifikationen gör att minnen och bilder av det förflutna kan cirkulera ”on 

a grand scale”. Därmed blir minnen och bilder tillgängliga för alla som kan betala. 

Protetiska minnen är därför inte bara, som tidigare socialt minne, ett sätt att forma 

en specifik grupps identitet och föra det vidare till nästa generation. Det möjliggör 

överföring av minnen till människor som inte har någon ”natural or biological 

claims to them”. Detta har öppnat upp en värld av bilder utanför en människas levda 

erfarenhet och skapar en portabel, flytande och icke-essentialistisk form av minne. 

Det kulturella minnet av masskulturen har därför inte exklusiva ägare då det inte 

tillhör någon ”naturligt”. Protetiskt minne är inte helt individuella men inte heller 

helt kollektiva utan uppstår i mötet av dem. Individen känner de offentliga minnena 

som utvecklas efter att de möts av en masskulturell representation av det förflutna 

när nya bilder och idéer kommer i kontakt med en individs egna arkiv av 

erfarenheter. 

Begreppet är av vikt i analysen av två anledningar. (1) Det placerar ATM i en 

modern historisk kontext karaktäriserad av snabba flöden av information, kapital 

och individer, vilket leder till spridning av narrativ och bilder. Individer kan därför 

ha nära relation till kulturellt material de inte har upplevelsebaserade erfarenheter 

av och således hindras inte relationen av varken tid eller rum (geografi). Har det 

kulturella materialet spridits till många delar av världen kan det tolkas och ha olika 

betydelser för individer. (2) Mina informanter upplever att det protetiska minnet 

och ABBA:s enorma popularitet gör ATM till ett ekonomiskt hållbart projekt. 

Genom museets utställningar betonar ATM upplevelsen av det kulturella 

materialet som presenteras, att besökare ska få ”komma nära” ABBA och därför 

måste jag diskutera hur museet gör detta. 

Kevin Moore (1997) menar att de mest effektiva utställningarna skapas genom 

att placera ”real things in real places as experienced by real people”. Han kallar det 

för ”triple notion of the real”. När ett objekt placerats i ett museum har det blivit 

taget ur det sammanhang i vilket det fick och hade betydelse. Placeras objektet i det 

ursprungliga sammanhanget kan det även tolkas i dess historiska kontext. ”The real 

place” är därför lika viktigt som ”the real thing”. Finns inte den ursprungliga platsen 

kvar kan museer skapa rekonstruktioner för att försöka återföra det till dess 

ursprungliga kontext. Utställningen blir mer effektiv om det även tolkas av ”the real 
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person”. Tolkas materialen av de individer som gav det betydelse, skapade och 

använde dem kan vi nå bättre förståelse för den materiella kulturen. 

Med begreppet ”simpel4 nostalgi” beskriver jag museets inriktning och visar att 

det är ABBA:s medlemmars minnen som utställningen sätter i centrum. Fred Davis 

(1979) presenterar tre kategorier nostalgi som anger ett analytiskt perspektiv. 

Simpel nostalgi handlar om att det var bra, vackert och lyckligt förr. Vid reflexiv 

nostalgi följs nostalgiska känslor av frågor angående sanningen och om de 

nostalgiska minnena är korrekta. Tolkande nostalgi följs av reflektioner angående 

den nostalgiska upplevelsen i sig. 

Av-auktoriserat 

Av-auktoriserat populärmusikaliskt kulturarv handlar om vardagliga praktiker som 

vi ofta inte tänker oss relaterar till kulturarv. Det är kulturella bricolage då individer 

skapar en egen karta och pusslar samman vad som funnits, hur det lett fram till idag 

och hur det influerar framtida musikskapande. Det handlar om ”heritage-as-praxis” 

istället för ”heritage-as-object”. Denna syn på kulturarvet kallar Cohen och Roberts 

av-auktoriserat då det syftar till en progressiv form av kulturellt engagemang. Det 

representerar musikalisk praktik grundat i vardagen istället för att göra kulturarv av 

en kulturell praktik. ”Heritage-as-praxis” behöver inte auktorisering, gå genom en 

musealiseringsprocess och inte heller att minnen materialiseras. Det drar därför inte 

uppmärksamhet till sig och människor gör det utan att tänka på att det är ett arv. 

Processen att auktorisera något som kulturarv är istället en reifikation av 

musikkulturen och historia eftersom det reduceras till ett oföränderligt objekt 

(”heritage-as-object”), där det anses ha ett inneboende kulturellt värde som 

auktoriserar och legitimerar att det blev kulturarv från första början (Cohen & 

Roberts 2014: 254-257). Det populärmusikaliska kulturarvet kan liknas vid ett 

landskap, där ”heritage-as-object” är en musikkarta som representerar rum med 

punkter av markörer som inte kräver mer engagemang än ett besök. ”Heritage-as-

practice” är istället ett rum som inte består av fixerade punkter utan av musikresor 

inbäddade i vardagslivet, kultur och kreativitet. Detta är en förkroppsligad och 

”processual” förståelse av populärmusikaliskt ”memory work”. Synen på 

kulturarvet som ett objekt fryser processerna genom vilket användare lämnar 

objektet i ett statiskt rum från vilket dess temporalitet sugits ur och tillhör därmed 

det förflutna (Cohen & Roberts 2015: 234-236). 

Att fokusera på hur platser markerade av populärmusikaliskt kulturarv, och hur 

platserna kan vara officiellt-, själv- eller av-auktoriserade är målet att visa relationer 

och dynamiker bakom den sociala och kulturella produktionen av musikaliskt 

minne. För att utröna diskursiva och performativa strukturer av betydelse och 

praktik genom vilket det populärmusikaliska kulturarvet skapas och legitimeras 

                                                 
4 ”Simpel” nostalgi ska inte uppfattas som att den är mer enkel. Ordet kan ha en nedvärderande konnotation, 

vilket inte är min avsikt. 
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krävs närmare studier av det, vilket gör att kvalitativa undersökningsmetoder är att 

föredra, till exempel observationer och intervjuer. 
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Metod 

För att kunna svara på forskningsfrågorna har jag inhämtat material med hjälp av 

intervjuer, observationer, tagit del av ATM:s pressutskick samt inkluderat klipp 

från Youtube relaterade till ATM. Dessa metoder har använts då jag vill fånga vad 

museet och dess anställda menar att ett kulturarv är, varför ABBA är ett 

”museivärdigt” museiobjekt och varför ABBA kom att bli ett objekt för nästan ett 

helt museum (70% av utställningsytan). Vill man veta vad de tycker och tänker, 

varför inte fråga dem? För att kunna svara på forskningsfrågorna har jag behövt nå 

djupare kunskap om ATM. Jag har därför fokuserat på organisationen som hanterar 

ATM, och nästan helt uteslutit SMHoF. Detta för att fokusera och lägga 

tidsutrymmet på en organisation och därmed kunna nå djupare kunskap om deras 

syn på ABBA och det populärmusikaliska kulturarvet. Att göra en studie med 

etnografiska metoder och förstå vad Roberts (2014) kallar en kultur av kulturarv är 

tidskrävande, varför jag har gjort denna avgränsning. Kvalitativa metoder kan med 

fördel användas för att förstå något och nå kunskap på djupet. 

Målet med en intervju är att kunskap om något som forskaren inte känner till 

ska skapas. Intervjuns individperspektiv gör det möjligt att fånga ett 

erfarenhetsnära, nyansrikt och mångfacetterat material som ger goda möjligheter 

för tolkning och analys. En väl genomförd intervju görs i ett bestämt syfte och det 

är intervjupersonernas egna erfarenheter och tankevärldar som står i centrum. Det 

är ett tillfälle att få ta del av andra människors kunskaper, synpunkter, tankar och 

upplevelser. Således ger intervjuerna möjlighet att gå på djupet av något genom att 

ställa följdfrågor och föra samtalet vidare från vad som ursprungligen sägs 

(Fägerborg 2011: 85-89). Intervjuerna jag gjort har därför haft ett förbestämt tema 

och handlat om något jag velat veta mer om och därigenom försökt fånga mina 

informanters upplevelser och åsikter. Intervjuerna har därför varit av 

semistrukturerad natur för att försöka nå fram till djupare kunskap. Intervjuerna har 

således gett mig tillgång till mina informanters idéer, värderingar och 

förhållningssätt till det populärmusikaliska kulturarvet. 

Intervjun kan dock inte behandlas okritiskt. Vad som sker under intervjun 

påverkar vad som sägs vid dessa tillfällen. Den sociala situationen påverkas av 

skillnader och likheter mellan parterna i termer av ålder, kön, social bakgrund, 

kunskaper, etc. Fägerborg menar därför att intervjun bör ses som en social och 

gemensam konstruktion, men den har olika betydelser för parterna då de inte har 

samma mål. Individen som blir intervjuad kan ha en instrumentell hållning då hen 

kan se intervjun som ett medel och tillfälle att visa upp en speciell bild av sig själv 

eller anpassa sina svar till vad hen tror är riktigt (Fägerborg 2011: 93-94). Jag, i 

egenskap av forskare, måste därför ha en reflexiv hållning både vid såväl 

intervjutillfället som vid tolkningen av materialet. 
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Tre av intervjuerna som genomförts har skett i ATM:s kafé/restaurant vid tider 

då det inte varit så högt antal besökare på platsen, en intervju har genomförts i en 

företagslounge och en intervju i min informants hem. Alla intervjuer har således 

genomförts i lugna miljöer mina informanter är vana och bekväma i. 

Om intervjuer av sin natur har individperspektiv, och är ett tillfälle att ta del av 

individers tankar, åsikter och idéer, kan observationer ge information om den 

fysiska miljön, människors beteenden och sociala samspel med varandra och den 

omgivande miljön. Intervjun beskriver den subjektiva bilden av de egna 

handlingarna eller idealen, vad individen tycker och hur individen hoppas att hen 

agerar i vissa situationer, men omständigheter kan göra att dessa ideal inte kan 

realiseras. Observationen kan därför ge möjlighet att jämföra likheter och skillnader 

i vad människor gör och vad de säger. Observationerna kan även ge information om 

det som är så självklart att informanter inte tror att det är viktigt, och därför inte tar 

upp i intervjuer (Pripp & Öhlander 2011: 114). Att kombinera intervjuer och 

observationer kan därför ge ett mer omfångsrikt och nyanserat material. 

Det finns flera tekniker för att utföra observationer. I min undersökning har 

platsen varit navet för mina observationer, vilket kallas platsbaserade observationer 

(Pripp & Öhlander 2011: 119) Jag har deltagit i aktiviteterna och försökt fånga det 

sociala samspelet som en mer eller mindre distanserad aktör, och genomfört 

spontana korta samtal med ATM:s personal. Pripp & Öhlander (2011) menar att 

termen observation är missvisande då den associerar till seendet. Då jag studerar ett 

museum vars tema är populärmusik, och det ständigt är musik närvarande i rummet 

kan även övriga fyra sinnen (framförallt hörsel) vara viktiga för att nå en så 

fullständig bild av rummet jag observerat. 

Även vid observationer är det viktigt att forskaren är uppmärksam på vilken 

roll hen antar. Forskaren är inte en fluga på väggen och kommer därför att påverka 

vad som sker i rummet. Vi har alla även en förförståelse när vi studerar något, en 

formad blick det går inte att helt befria sig från. Därför måste man lära sig vad som 

formar denna blick, och ta hänsyn till den under både observationer och vid analys 

av materialet observationerna ger upphov till. Detta kan behandlas genom att vara 

klar över vad man vill veta och samtidigt låta sig kunna överraskas över data 

metoderna ger upphov till (Pripp & Öhlander 2011: 130-133). 

Cerwonka och Malkki (2007) kallar dessa överraskningar för ”tacking”, att 

kryssa eller hoppa mellan helheten och delarna i en dialektisk process som 

forskaren kan ägna sig åt genom att röra sig mellan helheten och dess delar. I den 

tolkande analysen rör man sig mellan teori och empiriska fakta dialektalt, vilket kan 

omforma de teoretiska idéerna men även hur vi ser på den empiriska datan. 

Hermeneutiken i etnografi handlar om att läsa sociala praktiker genom teoretiska 

koncept utan att reducera praktikerna till illustrationer av teori (gjorde vi det 

misstaget skulle vi bara kunna bekräfta teorin). Vi kan använda teorier för att hjälpa 

oss förstå ett fenomen, och sedan förlänga och utvidga idén genom det etnografiska 
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arbetet. Det går att nå dit genom att hela tiden och självmedvetet röra sig mellan 

teori och empiri. Tolkningsprocessen skapar en rörelse mellan förklaring (teori) om 

fenomenet och de delar av materialet som tvingar forskaren att anpassa och justera, 

eller som bekräftar, den första ”gissningen”. Cerwonka och Malkki menar därför 

att etnografi kan bygga teori genom rörelsen mellan teori (helheten) och de 

etnografiska detaljerna (delarna). Teori och etnografiskt material kan således 

användas för att tänka den ena genom den andra och undvika användning av teorier 

som ett karbonpapper, och därför undvika totaliserande ”grand narratives” utan att 

det vetenskapliga går förlorat. 

Det är denna process av rörelse mellan teori och de etnografiska detaljerna som 

har lett mig till kompletteringen och justeringen av Roberts och Cohens (2014, 

2015) teoretiska ramverk för att på ett tillfredsställande sätt kunna svara på 

forskningsfrågorna. 

Etik och persongalleri 

Då ATM under tiden för arbetet med denna uppsats har arbetat med en ny 

utställning har det ibland funnits svårigheter att finna tider som har passat båda 

parter. Antalet intervjuer har därför blivit begränsat av yttre omständigheter. Jag 

har intervjuat fem personer samt haft mailkonversation med en sjätte. Jag har både 

intervjuat individer med ledande positioner vid ATM och individer som möter 

besökare varje dag för att få en bättre helhetsbild av tankar om vad som är viktigt i 

utställningarna. Deras olika perspektiv har gjort att jag fått en bättre bild av ATM 

än om jag endast intervjuat individer med samma perspektiv. Då ansatsen varit att 

nå kunskap om mina informanters förståelse av varför ABBA är ett museivärdigt 

objekt/tema har inte några besökare intervjuats. Däremot har utsagor om hur mina 

informanter upplever besökare och deras reaktioner på det kulturella materialet 

varit av intresse i denna studie. 

Jag har efter medgivande från mina informanter spelat in intervjuerna och sedan 

transkriberat dem samma dag som intervjun genomförts. I egenskap av att vara 

skribent utför jag analyser av vad mina informanter delar med sig. Då de inte hinner 

ta del av och läsa den färdiga uppsatsen innan publicering har jag har valt att 

anonymisera mina informanter. Jag valde även att ge dem fingerade namn då texten 

blivit mer stelbent med andra termer istället för fingerade namn. Då jag fått tillåtelse 

till att spela in våra samtal har jag haft möjlighet att använda mig av citat i 

analysdelen. Jag inkluderar dem i texten då det dels ger närvaro och liv till texten 

och dels för att det även i analysen visar på metoder som använts i denna studie. 

Mina informanter har fått se citat jag använder från intervjuerna. De har därför även 

fått chansen att kommentera och rätta eventuella fel och missförstånd. 

Jag kommer här göra en kort presentation av de individer läsaren kommer möta 

i texten. 
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Johan, ATM:s tidigare VD – var VD och delägare mellan 2012 och hösten 2015. 

Han var således en central medarbetare vid museet under tiden de planerade och 

byggde utställningarna i museet, och har god insyn i arbetet vid museet. Han hade 

innan arbetet med ATM inga tidigare erfarenheter av att arbeta vid museum. 

 

Kristina, ATM:s nuvarande VD och curator – tog över som VD 2015. Hon var 

mellan 2012 och 2015 curator vid museet. Innan ATM öppnade hade den 

ambulerande utställningen, ”ABBA world” turnerat till ett antal städer, bland annat 

London och Sydney. Hon var med i arbetet med den utställningen, och har således 

haft mycket stort inflytande över utställningarna i ATM.  

 

Anna, Musikskattens hus VD – Musikskattens hus är en stiftelse som driver 

Swedish Music Hall of Fame (SMHoF). Anna har tidigare varit VD för Fotografiska 

museet under tiden dess utställningar skapades och har därför tidigare erfarenhet av 

att arbeta vid ett privat museum i Stockholm. Anna arbetar således inte med 

utställningen om ABBA, men har inkluderats i undersökningen då hon har ett annat 

perspektiv på verksamheten i huset. 

 

Klara, Arbetar med webshopen och i museibutiken – Har arbetat vid ATM sedan 

det öppnade och har tidigare delvis haft andra arbetsuppgifter, som att finnas till 

hands i utställningarna. 

 

Maria, Museiguide och tidigare assistent till VD – Det har sedan 2015 varit 

möjligt att boka visningar i museets utställningar för såväl skolor, företag, som 

andra typer av grupper och Maria genomför dessa visningar. 
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Undersökning 

Introduktion till ABBA The Museum 

ABBA är ett av Sveriges mest kända och kommersiellt framgångsrika band och 

bestod av Benny Andersson, Björn Ulvaeus, Agnetha Fältskog och Anni-Frid 

Lyngstad. Till en början samarbetade de fyra medlemmarna runt deras respektive 

soloprojekt. 1972 kallade de sig ”Björn & Benny, Agnetha & Anni-Frid”. Under 

namnet spelade de in låten ”People Need Love” som blev en hit i Sverige. Efter det 

lyckade samarbetet med ”People Need Love” var de 1973 med i Melodifestivalen 

med låten ”Ring Ring”. De slutade på tredje plats i tävlingen, men både singeln och 

albumet var bland de bäst säljande skivorna det året.5 1974 var de återigen med i 

melodifestivalen, nu under namnet ”ABBA”. Med låten Waterloo vann de både den 

svenska uttagningen och Eurovision Song Contest.6 Låten blev populär över hela 

Europa och nådde även topp tio i USA. Det skulle dröja 18 månader innan de hade 

nästa världsomspännande hit, nu med låten ”SOS” från det självbetitlade albumet. 

Mellan 1974 och 1980 nådde ABBA första platsen i Storbritannien nio gånger och 

under sin relativt korta karriär hade de många storsäljande singlar.7 

1982 bestämde sig bandet för att ta en paus, men spelade aldrig igen. På 1990-

talet fick bandet en revival tack vare andra band som spelade deras låtar och låtar 

som figurerade i olika filmer. Bandet glömdes alltså inte bort utan lever vidare efter 

att de slutat spela. 1999 hade musikalen baserad på gruppens låtar, Mamma Mia! 

premiär. Mer än 42 miljoner människor har sett musikalen, som sedermera även 

blev film 2008.8 ABBA har således producerat mycket mer än musik. De har sålt 

380 miljoner skivor och närmar sig 400 miljoner, är ett av världens mest 

framgångsrika band och artister. Mina informanter menar att det bara är The 

Beatles, Elvis Presley och Michael Jackson som har sålt fler skivor än ABBA. 

      Den 7:e maj 2013 öppnade ”ABBA the Museum and Swedish Music Hall of 

Fame”. I huset finns 2000 kvadratmeter utställningsyta. 70% av ytan tillägnas 

ABBA och 30% Swedish Music Hall of Fame.9 Planerna på ett ABBA-museum 

inleddes 2006 av Ewa Wigenheim. Hon övertygade bandmedlemmarna att säga ja 

till museet och arbetade sedan i tre år med konceptet ”ABBA The Museum”. 

Invigningen av museet var planerad att ske den 4 juni 2009 på Södra kajen i 

Stockholm. Renoveringen av det stora tullhuset (där Fotografiska museet idag 

huserar) var dock mer komplicerad än man räknat med och tvingades byta lokal, 

                                                 
5 ABBA:s webbsida > The Story [2015-01-05] 
6 ABBA:s webbsida > The Story [2015-01-05] 
7 ABBA:s webbsida > The Story > The Success [2016-01-05] 
8 ABBA:s webbsida > The Story > Stardom [2016-01-05] 
9 Svenska dagbladets webbsida, sökord: Abba the museum > ”Abba återuppstår i nya museet [2015-12-01] 
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som alltså blev ett nybyggt hus på Djurgården.10 Istället för att museet invigdes 2009 

skapades den turnerande utställningen ”Abba World” med premiär i London samma 

år.11 

Under det första året hade museet 350 000 besökare12, och mellan 7:e maj 2013 

och 18 september 2014 lockade museet en halv miljon besökare.13 Majoriteten av 

museets besökare kommer från utlandet och vid Turistgalan 2013 valdes ATM till 

en topp-tre-destination i Sverige.14 Delen som handlar om ABBA drivs av ”Pop 

Story AB”, i vilket Björn Ulvaeus är en av aktörerna. 

”Swedish Music Hall of Fame” (SMHoF) drivs däremot av en stiftelse, 

Musikskattens Hus. Syftet med SMHoF är att ”göra den svenska populärmusikens 

historia tillgänglig för allmänheten. Vår ambition är att därigenom även långsiktigt 

kunna stärka intresset för, och kunskapen kring, själva skapandet av musiken”.15 

SMHoF:s 30% av utställningsytan skildrar den svenska populärmusikaliska 

historien, från 1920-tal till idag. De har även en legendarsal i museet som är ”the 

Hall of Fame”. 

Narrativet runt museet handlade vid dess öppnande om ett svenskt 

populärmusikaliskt museum. Musikskattens hus VD, Anna, menade att museet är 

Swedish Music Hall of Fame, där ABBA utgör en del. Medlemmarna ur bandet 

ville bara vara med om de placerades i ett sammanhang och vara del av den svenska 

musikhistorien. Anna berättade under vår intervju att museet kom att heta ”ABBA-

museet” i folkmun, men när det lanserades i maj 2012 stod det i tidningarna att ett 

popmuseum skulle byggas på Djurgården i Stockholm, och det var så det var tänkt. 

ABBA:s medlemmar, med Björn och Benny i spetsen, ville inte ha ett museum helt 

dedikerat sig själva. ABBA skulle få sin beskärda del då de är ”kronjuvelen i 

svenska populärmusikaliska historien”, som Anna uttryckte det, men tanken var 

inte att det skulle bli ett helt ABBA-museum. Museet var, och är, dedikerat 

populärmusiken, betonade hon. Även juridiskt speglade uppdelningen detta då 

Musikskattens hus (som står bakom SMHoF) till en början var hyresvärd till 

företaget som ägde rättigheterna till utställningen om ABBA. Alltså sågs 

populärmusiken som helhet som det primära. Anna menade även att varumärket 

ABBA är väldigt starkt och älskat, att ett ABBA-museum var efterlängtat, och 

därför kom museet att heta ”ABBA-museet” i folkmun. Det kan komma att ändras 

i framtiden, då de som verkar i huset vill föra fram den övriga svenska 

populärmusiken och dess historia, menar hon. 

                                                 
10 Allt om stockholms webbsida, sökord: Abba the museum > ”Så bli nya ABBA-museet” [2015-12-05] 
11 Svenska dagbladets webbsida, sökord: Abba the museum > ”Abba återuppstår i nya museet [2015-12-01] 
12 ABBA the Museums webbsida > Press > ABBA the Museum firar sitt första år med rekordsiffror [2015-12-

01] 
13 ABBA the Museums webbsida > Press > ABBA THE MUSEUM FIRAR SIN 500 000:e BESÖKARE [2015-

12-01] 
14 ABBA the Museums webbsida > Press > ABBA The Museum topp-3-destination i Sverige [2015-12-01] 
15 Insamlingsstiftelsen Musikskattens hus webbsida > Om stiftelsen [2015-15-15] 



 30 

Det är idag en uppdelning av biljettintäkterna mellan bolagen som sköter ATM 

och stiftelsen Musikskattens hus som ansvarar för SMHoF. Vid köpet av en biljett 

delas således pengarna mellan de båda organisationerna. 

Museets huvudattraktion är ABBA. På det lilla torget som huset och gatan 

utanför skapar skvallrar skyltarna om det. ”ABBA The Museum”-skylten sitter 

ovanför ”Swedish Music Hall of Fame”-skylten. På torget finns en stor panel med 

bilden på gruppens medlemmar med ansiktena utskuret där besökare kan placera 

sitt ansikte och ta en bild. De som arbetar i souvenirshopen, biljettkassan och 

personal som besökare möter i museet har t-shirtar som det står ”ABBA the 

Museum” på. Övervägande delen produkter som säljs i shopen är relaterade till 

ABBA, i formen av magneter, muggar, t-shirtar, fotografier, brädspelet monopol i 

en ABBA-version, etc. Produkter relaterade till andra artister är begränsade till ett 

fåtal, och som sagt är 70% av ytan dedikerad till ABBA. Dispositionen av museet 

gör därför att ABBA framstår som den svenska populärmusikaliska historiens 

kronjuvel, som är det bästa bandet och som sålt flest skivor. 
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Populärmusikaliskt kulturarv – en 
kontextualisering 

Jag kommer här börja med att beskriva hur kulturarvet traditionellt har sett ut och 

praktiserats för att senare, såväl i detta avsnitt som i analysdelen, kunna beskriva 

hur det populärmusikaliska kulturarvet skiljer sig och hur ATM ser på det 

populärmusikaliska kulturarvet, varför det även finns delvis andra förklaringar till 

varför det konstrueras som kulturarv. Jag kommer därför ge en kort historisk 

överblick över vilka som producerat och vilket material som blivit upphöjt som 

kulturarv, för att sedan beskriva kontexten i vilken det populärmusikaliska 

kulturarvet och ATM verkar. 

Det officiella kulturarvet och alternativ 

Traditionellt har kulturarvet producerats av statliga, officiella organ, med ett ”top-

down” perspektiv. Kulturarvet har varit ett viktigt element i nationsbyggandet och 

en global projektion av nationen. Därför skyddas, hanteras och stödjer stater den 

stora majoriteten kulturarv (Robinson & Silverman 2015: 4-5). Uppkomsten av den 

politiska nationen gjorde att historieprofessionen hade kontroll över det officiella 

kulturarvet under större delen av 1800- och 1900-talen. Man skulle skapa ett 

enhetligt förflutet och en nationell identitet. Museer och andra 

kulturarvsinstitutioner kommunicerade ett officiellt minne genom att ge nationen 

fysisk form med hjälp av det material som samlats, bevarats och visats (Black 2011: 

420). Under 1900-talet har kulturarvet därför i första hand varit en fråga för de 

professionella kulturarvsarbetarna. Myndigheter pekade ut vad som ska ingå i det 

fysiska kulturarvet och hade uppdrag att utöva kontroll och tillsyn. De akademiska 

utbildningarna gav dem legitimitet, och ett nästintill ointagligt försprång före 

lekmannen (Alzén 2005: 192). 

Runt sekelskiftet genomgick Sverige stora förändringar. Industrialismen kom 

till landet, människor lämnade landsbygden för städerna, andra emigrerade och 

folkrörelser växte fram. Det rådde högkonjunktur för det förflutna och kulturarvet, 

och stora kulturarvsinstitutioner som Skansen och Nordiska museet grundades av 

Artur Hazelius (Edquist 2005: 181). Skansen hade en symbolisk funktion. Det 

skulle likna Sverige i miniatyr, en modell av landet och skapa en nationell relation 

till ett specifikt svenskt område (territoriet). Produktionen av kulturarvet hade 

således stark koppling till skapandet av nationen och det nationella (Jönses 2005: 

67-77). 

Denna hegemoni utmanades några gånger under 1900-talet då Gräv-där-du-står 

rörelsen och nykterhetsrörelsen producerade kulturarv (Alzén 2005, Dahlström 
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Rittsél 2005). Kärnan i kritiken mot museer som instrument för staten har varit att 

versionen om det förflutna som tagit form är baserad på selektivt samlande, 

bevarande och presentation som prioriterat eliten. Genom att samla objekt har 

museer både skapat kunskap och manipulerat den. Tolkning och förmedling av 

objekten har gjort att elitens kulturarv framstått som viktigt och fått stor auktoritet. 

Det legitimerade ett officiellt förflutet som fokuserade på deras aktiviteter och 

gjorde det till samhällets kollektiva minne. Den sociala och industriella historien 

banade väg för att flera perspektiv kunde ta plats, baserat på principen att samtiden 

är resultatet av allas liv som utgjort ett samhälle, inte bara elitens. Därför började 

man samla från vardagen och menade att det var begränsande att endast samla 

objekt. Istället inkluderades arkiv, fotografier, filmer och orala historier. Samlandet 

började med rurala och industriella berättelser och prioriterade minnen som 

handlade om yrkesfärdigheter och användande av objekt, och började sedan 

behandla frågor om betydelser individer tillskrivit objekt och nya museer som 

baserades på livshistorier (Black 2011: 420-425). 

Produktionen av kulturarv är således en process som formas av ideologiska 

strömningar som över tid förändrar synen på det förflutna. När samhället förändras 

träder nya aktörer in och agerar jämte staten; ibland tillsammans med och ibland 

mer fristående av staten på olika nivåer i samhället. Tidigare fanns en dominant 

grupp som definierade det kollektiva minnet för en nation. Idag kan istället flera 

olika perspektiv finnas i det kollektiv minnet, där det individuella och en grupps 

minnen är en viktig del av det kollektiva (Black 2011: 419). 

De diskurser som har refererat till och skapat kulturarv har formats av en 

specifik förståelse av vad kulturarv är och vad det bör vara. Utnämnandet av 

kulturarv av stater genom listor med monument, objekt, platser och dess praktiker 

av bevarande, finansiering runt dessa kallar Robinson och Silverman (2015: 1) för 

en ”officiell” process av kulturarvskonstruktion. Den talar till en moralisk agenda 

och statens parternalism. Kulturarvet ses i denna officiella diskurs som utbildande 

och ”bra” för oss. Utvecklingen av museer och konstgallerier för utbildning av 

folket, utgrävningar av platser och de juridiska ramverken som stödjer dessa 

aktiviteter pekar på kulturarvet som ett moraliskt system utvecklat av en elit, som 

skulle upprätthålla nationalstatens makt och dess intressen. Det var en formell, 

strukturerad, hierarkisk och kontrollerad process av att tillskriva värde till specifika 

platser, objekt och praktiker. 

Det populärmusikaliska kulturarvet 

Föreställningen om kulturarv förändras då nya kulturarvsplatser och upplevelser 

produceras som inte nödvändigtvis baseras på nationalstatens produktion av 

kulturarv och av människors, kulturers och idéers immobilitet. Det 

populärkulturella fältet av kulturarvet är ett av dessa områden (Robinson & 
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Silverman 2015: 2). Kategorin kulturarv är en ständigt ackumulerande kategori. En 

eurocentrisk estetik dominerar och ett viktigt kriterium för att klassificeras som 

kulturarv är ålder. Ovan beskrev jag hur kulturarv traditionellt har hanterats, och att 

det hade nära relation till nationalstaten, men det växer även fram alternativ till det 

officiella, statligt sanktionerade kulturarvet. Populärkultur är ett av de teman som 

denna form av kulturarvsproduktion behandlar. Samtidigt hanterar staten 

fortfarande den övervägande majoriteten kulturarv, men synen på kulturarv som 

populär (populärkultur) utmanar statens hegemoni i utnämnandet av kulturarv och 

det officiella kulturarvet. Det utnämns inte bara av formella mekanismer av 

offentliga organisationer. Kulturarv skapas även av materiella och immateriella 

kulturer ur vardagen och blir producerat och praktiserat med teman ur 

populärkulturen av grupper och individer som delar specifika värden (Robinson & 

Silverman 2015: 5-6). 

Både tiden och rummet verkar röra sig snabbare än tidigare. Kontexter tycks 

förändras snabbare och i relation till tid kallar Tomlinson detta för ”condition of 

immediacy”. Det sker snabbare accelerering av sociala praktiker och förväntningar 

på grund av den digitala tekniken. Vardagsobjekt accelereras in i privilegierade 

sfärer som konst och kulturarv snabbare än tidigare. Rubiks kub har varit en populär 

leksak sedan 1970-talet, men visas nu vid New Yorks Museum of Modern Art. 

Modeller av persondatorer från 80-talet visas som teknologiska objekt i flera 

museer. Vad som sågs som vanligt antar ny status och det som var nytt klassificeras 

som gammalt snabbare än tidigare (Robinson och Silverman 2015: 8). 

Även kommunikationens hastighet har ökat dramatiskt. Kulturarvet blir därför 

mer mobilt och multidimensionellt (Robinson och Silverman 2015: 8) och kan svara 

och vara relevanta för fler än endast individer i dess geografiska närhet. Chaney 

menar att den ökade medialiseringen och konsumtionen sedan det andra 

världskriget har skapat en gradvis fragmentering av vardagen och skapat nya 

livsstilsformer. Dessa former kan grunda sig i mode, musik, TV, film, etc., och har 

börjat ersätta de traditionella formerna av auktoritet som baserade sig på frågor om 

den lokala gemenskapen och tradition. De har blivit resurser genom vilket individer 

formar identiteter. Det betyder inte att de traditionella formerna av auktoritet har 

försvunnit utan att dess inflytande har dämpats av samtida, massproducerade 

kulturella former. Sammanblandningen av populärkultur med andra kulturella 

narrativ skapar ny förståelse för populärkulturens roll i formandet av kultur. Då 

populärkultur används dagligen upphör det att ses som något som är särskiljt från 

kulturen. Det är istället en del av kulturen och betydelsen som tillskrivits 

populärkultur har gett ny förståelse av dess kulturella värde. Istället för att associera 

det kulturella värdet av musik med lokal och nationell identitet (även om det 

fortfarande är viktiga), har de som intresserar sig för populärmusik som en aspekt 

av kulturarvet även artikulerat detta i translokala och generationsbaserade termer. 

De ser populärmusik som någonting som knyter samman och formar individer 
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genom ett kulturellt minne som är knutet till deras kollektiva associationer med 

specifika musikscener och associerade kulturella grupper, och de manifesterar sig 

på den globala nivån (Bennet 2009: 477). 

ABBA i denna kontext 

Identiteter kan således formas runt populärkulturella ikoner och produkter. Det 

populärkulturella kan med informationsteknologin spridas över världen och är 

därför av transnationell karaktär. ABBA och deras musik är kända världen över, 

vilket fångas i begreppet protetiskt minne. ABBA:s musik har spridit sig globalt 

och nått enorma kommersiella framgångar. Deras musik är aldrig mer än några 

musklick bort. 

Christine Lundberg, forskare vid ETOUR, Mittuniversitetet, menar att ”ABBA-

turismen visar hur betydelsefulla fans av popkultur är för turismen generellt och för 

destinationer specifikt. Destinationer blir intressanta för nya besökargrupper tack 

vare sin koppling till ett populärkulturellt fenomen”.16 Många av bandets fans har 

varit det länge. Nästan 70% i ETOUR:s studie var tolv år eller yngre när de blev 

fans till ABBA, och har varit det sedan 1970-talet. fem av tio ABBA-fans i deras 

undersökning har besökt Sverige på grund av bandet, och nio av tio säger att just 

bandet var reseanledningen när de besökte ATM. åtta av tio besökare räknar med 

att besöka ATM igen, trots att hälften av människorna i deras undersökning kom 

från utlandet.17 Fansen reser för att uppleva en ABBA-atmosfär eller tillhörighet till 

bandet. 47% uppger att de haft ABBA som deras primära res-motiv vid tio resor 

eller mer. I den undersökta gruppen var 67% män och de flesta kom från 

Storbritannien, Nederländerna, Tyskland och Australien.18 

Bilden av besökaren bekräftas även av Hägglund och Johanssons 

kandidatuppsats ”Super Trouper Visitors. En fallstudie av första veckans besökare 

på Abba the Museum” (2013). De undersökte vilka som besökte museet under den 

första veckan det var öppet. De kategoriserade tre grupper av besökare. Grupp 1 

karaktäriseras av ett stort intresse för ABBA och besökte museet för att känna 

nostalgi, närhet till bandet och återskapa minnen. Grupp 2 delar detta intresse för 

ABBA, men denna grupp besökte museet i högre utsträckning för att det är unikt, 

för dess högteknologiska inslag och uppskattar i hög grad de interaktiva 

aktiviteterna. Grupp 3 har istället inte något speciellt intresse för ABBA utan 

besökte museet för att det var en rolig social aktivitet. Besökare tillhörande grupp 

1 och 2 har således redan en relation till gruppen. 

Den moderna informationsteknologin har gjort att populärkultur som ABBA 

kan spridas över världen snabbt. Musik är i sig ett mobilt medium som idag kan 

                                                 
16 Mitt universitetets webbsida, sökord: abba-turismen [2016-01-22] 
17Mitt universitetets webbsida, sökord: abba-turismen [2016-01-22] 
18Mynewsdesks webbsida, sökord: turism abba > ”Ökad turism i ABBA:s fotspår [2016-01-10] 
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sprida sig över världen i otrolig hastighet. Detta har öppnat för en transnationell 

marknad för kulturarvet och kan därför exploateras. ABBA och historien om ABBA 

har spridits över världen. Med 380 miljoner sålda skivor har ABBA sedan länge 

blivit en global produkt tillgänglig för alla människor som kan köpa den. ABBA 

och historien om bandet har därför blivit ett protetiskt minne oberoende av 

nationella gränser och geografisk plats som inte har någon rättmätig ägare, utan en 

transnationell kulturell ikon vars betydelse må skifta från person till person och från 

en kulturell kontext till annan men har stor betydelse för många människor. 

Identiteten och minnena det anspelar på har således inte någon nära relation till det 

nationella. Det är som ett upplevt och ett protetiskt minne det har betydelse, ett 

minne som inte är begränsat av vare sig geografi eller tid, vilket mina informanter 

uppfattar som en ekonomisk förutsättning för att ATM ska vara ett hållbart projekt.19 

Kristina: 

” [J]ag är ganska drillad i det där målgruppstänket, men jag har alltid varit lite avog mot det där 
för det är inte så enkelt som att säga att alla som är mellan 20 och 40 gillar det här, det funkar 
inte så. Så när vi började med museet så sa vår marknadschef […] att vi fokuserar på Stockholm 
och folk från Mälardalen. Och jag som har åkt runt med den här utställningen i Australien, och 
även med ABBA fast för längesedan, jag konstaterade att nej. You are in for a surprise. Det här 
är inte stockholmare och Mälardalen. Det här är folk från Sydamerika, Australien och Amerika 
och så. Det var ju precis det som hände. Så vi har ju verkligen det som alla skulle vilja säga: att 
de inte har nån målgrupp. Det här är verkligen 7-70. Alla åldrar, alla du vet. Män, kvinnor, alla 
folkslag.” 

 

Populärmusikens och ABBA:s transnationella karaktär får således 

konsekvenser för vilken dess målgrupp är – människor över hela världen. När 

museet skapades användes en bild för vem de skulle rikta sig till. 

”[D]en 40-åriga tvåbarnsmamman… Det är en schablonbild. Det är psykologin i den personen, 
nämligen: bestämmer över familjen, mest ”saying” när man ska semestra, var man ska 
semestra, köper biljetter, går även in till grannen om inte de följa med, och bestämmer mycket 
av den typen av beslut i familjen. Om vi kan nå henne, var hon än finns i världen… Vi ska 
fånga alla 43-åriga mammor i världen. Då kommer gubbarna, grannarna, vännerna att komma 
med”. 

 

Museets ekonomiska bas grundas således på den generella besökaren. Kristina: 

”Hardcore-fansen kan man inte leva på. Även om de är jädrigt många, men inte tillräckligt 
många och de finns inte här i Stockholm… Så vi lever på den allmänna besökaren. Du vet 
mamman som samlade på ABBA-prylar och pappan som kommer för att han bara ska hänga 
med och sen upptäcker han att han har jättemycket att fundera på när han går här nere och inte 

                                                 
19 URL: http://www.svt.se/kultur/musik/abba-fanklubben-firar-30-med-helhelg-i-stockholm [2016-04-25]. 

Under tiden för arbetet med denna uppsats firade en internationell ABBA-fanklubb 30 årsjubileum. Runt 300 

medlemmar besökte Stockholm och ATM. Videon och artikeln på SVT illustrerar det protetiska minnet; 

människor från olika delar av världen i olika åldrar är medlemmar i fanklubben. De besökte museet och andra 

ABBA-relaterade platser. Det visar även att ABBA har haft och har betydelse för deras identitet, en man från 

USA sa i en intervju: ”Basically this weekend is for all of us crazy’s to come together and realise that we’re 

not so different. We are all sharing this common bond. And someone else in the world who is like me, who 

thinks and feels like me towards this group.” Reportaget visar därmed de starka känslorna som kan vara 

kopplade till ABBA. 

http://www.svt.se/kultur/musik/abba-fanklubben-firar-30-med-helhelg-i-stockholm
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minst 70-talet, det såg ut så där och jag kommer ihåg att jag hade en sån bil. En lätt 
generalisering, det kan lika gärna vara tvärtom [att mannen är den som gillar ABBA mer], men 
det är den stora majoriteten besökare”. 

 

De skapade således målbilden den 40-åriga tvåbarnsmamman, var hon än 

befann sig i världen och skulle locka henne till museet med varumärket ABBA. 

Johan förklarade att det inte fanns någon varumärkesplattform för ABBA, att 

varumärket sitter i ”de fyra medlemmarnas hjärnor och hjärtan”. Han fann tre 

kärnord – hjärta, humor och kvalitet – genom att göra en egen analys: 

”Ser du bilder på dem från 1976 så sitter de i skärgården med sina barn i träskor och t-shirt. Ser 
man Elton John från 76 har han glittriga glasögon och skulle aldrig visa upp sig i det vardagliga. 
Det är hjärtligt. De satt i stugan ute i skärgården och skrev de här discodängorna på ett gammalt 
skolpiano och en akustisk gitarr. Sen är det humor. Väldigt mycket humor i allt de gör. De har 
alltid sett till att ha väldigt roligt. Ser man på filmer, backstage-filmer och sånt. Skoj. Så hjärta 
och humor var de två viktigaste orden. Sen är det kvalitet. De tre orden ska finnas med i allt vi 
gör. Finns en av de grejerna inte med då är det nåt fel, då kan du slänga det. Då får vi lättare att 
ta beslut… Det ska hela tiden finnas med på nåt sätt. Vi ska bestämma oss vilken inredning vi 
ska ha i rummet som handlar om skilsmässorna, vi hade ett sånt rum tidigare, det finns inte 
längre, då ska humor, hjärta och kvalitet finnas med på nåt sätt. Det ska hela tiden finnas med 
på nåt sätt. Så det använde vi hela tiden. Så hade vi målbilden att nå den 43-åriga 
tvåbarnsmamman, med vad? Jo, med varumärket ABBA som står för humor, hjärta och 
kvalitet. 

 

ATM siktade således på att fånga besökare över hela världen genom att hela 

tiden förhålla sig till de tre ledorden som sammanfattade ABBA:s varumärke, som 

ska vara med i alla representationer av gruppen. Bandets överväldigande 

popularitet, och de många människor som har en relation till bandet, anses vara vad 

som gör museet till ett ekonomiskt hållbart projekt och sättet att göra det 

ekonomiskt hållbart är att hela tiden förhålla sig till vad varumärket ABBA står för 

– humor, hjärta och kvalitet. 

Den tidigare nämnda ambulerande utställningen ”ABBA world” attraherade 

inte så många besökare de hade hoppats på, och Johan tror att namnet var en av de 

bidragande orsakerna. Namnet var otydligt och den potentiella besökaren förstår 

inte vid första anblicken av namnet vad det är: ”vad är det? en nöjespark, eller vad 

är det? Ett signalord för alla och en om vad det är, är museum. Då vet man att det 

på något sätt är en historisk exposé… Då förstod vi att det ordet ska vara med i 

titeln”. Musei-begreppet signalerar därför vad det handlar om och man kan förvänta 

sig av besöket. 

Kristina ser musei-begreppet som aningen misshandlat. Hon menar att det kan 

vara nytt och fräscht istället för ”tråkiga, saggiga museer där det bara är glasskåp 

och skyltar”. Man kan hitta på vad som helst, menar hon. 

”The sky is the limit. Du kan ju hitta på vad som helst. Du kan ju. Om man säger så här. Kunden 
har rätt. Det är en tes jag har. Och det är att om en kund, om jättemånga människor i en stad 
gärna vill se en utställning om sitt fotbollslag. Då ska de ha det. det är inte svårare än så. För 
då kommer dem. Och det är ju det man vill nånstans. Sen får man ha en hemlig agenda i det 
som innebär att när de väl är där och tittar på sitt Öxabäcks fotbollslagsutställning så finns det 
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något annat som kanske plötsligt intresserar dem fast de inte trodde att de var intresserade för 
så funkar ju människan”. 

 

Musei-begreppet har således en instrumentell funktion då det signalerar för 

potentiella besökare vad utställningen handlar om, och om människor vill se en 

specifik utställning ska de få göra det. Vid ATM behöver de däremot inte ha någon 

”hemlig agenda”, menar Kristina. Besökare kommer för att se ABBA. Hon menar 

att av de 800 000 besökare museet haft kommer 70% från andra länder och att de 

inte är intresserade av något annat än ABBA. Att ABBA har sålt 380 miljoner 

skivor, spelat in film och skapat en musikal som hon menar har setts av 58 miljoner 

människor i olika åldrar – och har därmed ett mycket stort antal fans – är en stor 

anledning till att museet anses vara ett ekonomiskt hållbart projekt. Kristina tror till 

exempel inte det går att göra ett museum om Roxette eller Avicii. Personal från 

Scenkonstmuseet har berättat för Kristina att människor har kommit dit och frågat 

efter ABBA-museet i femton år. Även ”Stockholm visitors board” och turistbyråer 

får frågan om det finns ett ABBA-museum. Hon menar därför att det har funnits ett 

behov som ska uppfyllas, och ”då ska de ha det”. 

Det populärkulturella träder in i kulturarvssfären, ses som en viktig del av vår 

historia och som därför bör lyftas fram. Likt arbetarhistorien som lyftes fram på 70-

talet kommer andra berättelser till tals som tidigare inte tagits upp. Det är ett 

kulturellt material som karakteriseras av att det inte är särskilt gammalt – både 

publik och gruppens medlemmar som var med ”när det hände” lever och är högst 

aktiva – och av dess mobila, transnationella egenskaper. ABBA har därför väldigt 

många fans runtom i världen, och därför har många såväl upplevda erfarenheter av 

ABBA som protetiska minnen, vilket gör att ATM uppfattas som ekonomiskt 

hållbart. Som vi kommer se i analysdelens avslutande avsnitt (”Become the fifth 

member of ABBA”) har besökares redan etablerade relation till ABBA 

konsekvenser för varför ABBA är ett museivärdigt objekt. 
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Museets disposition – Walk in. Dance out. 

Jag kommer här återge museets övergripande disposition. ATM vill att besökaren 

ska få uppleva ABBA och därför kan det beskrivas som ett performativt rum. Johan 

berättade att ingen som arbetade med ATM när det skapades har tidigare 

yrkeserfarenhet av museer. Museet är byggt ur ett ”besökarperspektiv” (vad vill 

man erbjudas som besökare av ett museum?) då det inte fanns någon annan 

kompetens att tillgå. Betoningen ligger därför på upplevelsen av ABBA. ATM vill 

erbjuda besökare chansen att återuppleva och/eller uppleva tiden så som bandets 

medlemmar gjorde det, och få känna hur det skulle kunna ha varit att vara en del av 

bandet och uppträda med dem. 

Museets utställningar 

Museets utställningar finns i husets källare. Efter att ha betalat och/eller hämtat ut 

biljetterna ur biljettautomaterna går besökarna två trappor ned. Det första man möts 

av i utställningarna är en vägg med namnet ”ABBA” skrivet i versaler med gula, 

blinkande lampor fästa längs bokstäverna framför en svart bakgrund. En av bandets 

största hits, ”Dancing Queen” spelas ur högtalarna. Besökaren går genom ett 

plastskynke till nästa rum. På dess vägg sitter en stor skärm i en halvcirkel där en 

film regisserad av den kända musikvideoregissören Jonas Åkerlund spelas. 

Skärmen är uppdelad i fyra delar. Samma film spelas på de fyra delarna.20 Den visar 

bilder från stora konserter, musikvideos och omklädningsrum i snabb takt. 

Besökare får höra delar ur deras repertoar och vissa låtar i flera olika versioner, 

vilket ger en känsla av att berättelsen rör sig framåt mot de stora arenorna. Vi får 

veta att de gjort en turné i USA, stått på en balkong någonstans i världen 

(Australien, men det nämns inte i filmen) och tagit emot folkets jubel. Klippen är 

snabba, vilket ger en känsla av att allt hände snabbt, från att de spelade in låtarna 

till de stora scenerna i världen. Videon är 4 minuter och 29 sekunder lång och när 

den är slut rör sig besökarna till nästa rum, folkparken, som handlar om början av 

de respektive medlemmarnas karriärer. 

Varje medlem har i detta rum en egen anslagstavla där det hänger sex till sju 

bilder på respektive bandmedlem. Det spelas även en video i varje anslagstavla i 

vilken besökaren får se dem uppträda med banden (eller som soloartister) de 

medverkade i innan de fyra träffades. Ljud kommer ur de fyra anslagstavlorna och 

blandas i rummet, vilket kan upplevas som rörigt. Berättelsen är här placerad i 

folkparksmiljö eftersom de turnerade flitigt på sådana platser runt om i landet innan 

                                                 
20 Youtube, sökord: abba world > ABBA MUSEUM – Abba World – Directed by Jonas Åkerlund [2015-12-

03] 
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de formade ABBA. Året är 1966, samma år som Björn och Benny träffades i en 

folkpark. Lite längre fram i rummet får vi veta hur de träffades och hur det gick till 

när Björn och Benny skrev sin första låt tillsammans. Ytterligare lite längre fram i 

rummet finns en stor bild av de fyra medlemmarna som sitter på en bänk. Det står 

att läsa att bilden är tagen på Djurgården i Stockholm, inte långt från museet. Frida 

och Benny kysser varandra, medan Björn läser en tidning och Agneta tittar rakt in 

i kameran och ser förvånade ut. Framför bilden är en bänk utplacerad där besökare 

får chansen att sitta tillsammans med bandmedlemmarna och ta en egen bild med 

dem. I berättelsen har de fyra medlemmarna således nu träffats och bildat en grupp 

som ännu så länge kallas ”Björn och Benny, Agnetha och Anne-Frid”. 

 Dörrhålet till nästa rum är i formen av ett hjärta. På dess insida sitter ett rött 

och fluffigt material av tyg, och i mitten en tv där ”People Need Love” spelas, en 

av deras första hitlåtar. Den passar väl in i narrativet så långt, som genom hela 

utställningen är kronologisk. Så långt vi kommit nu handlar det om hur de fyra 

möttes. En berättelse om deras tidigare karriärer och kärlek, två par som formar ett 

band. På andra sidan dörrposten, till höger i nästa rum, berättar museet om ABBA:s 

stora internationella genombrott vid Eurovision Song Contest 1974 med låten 

Waterloo. På en TV får besökarna se och höra framträdanden, både från den 

svenska uttagningen, i vilken de sjöng på svenska, och den engelska versionen de 

sjöng vid tävlingen i Brighton. Till höger om TV:n finns Björns silvriga, glittrande 

gitarr i formen av en stjärna och till vänster scenkläderna de använde vid 

framträdandet. I anslutning till detta sitter, vad som ser ut att vara en förstorad 

artikel ur en tidning med Benny Anderssons dagbok över dagarna i Brighton. Där 

kan man läsa om vad de gjorde innan framträdandet, hur de kände sig och vad som 

hände efter att de vunnit. 

Efter dessa montrar tas besökaren med till olika miljöer som varit viktiga under 

ABBA:s karriär. Det första är Stikkans kontor. Stikkan Andersson var bandets 

manager och ett rum i hans kontor har byggts upp i museet. En intervju med Görel 

Hanser, som arbetade  som sekreterare på Stikkans förlag och senare blev vice VD 

och arbetade nära både honom och ABBA, visas på en TV. Hon berättar vad som 

hände före och efter deras vinst i Eurovision Song Contest 1974; att Stikkan åkt 

över hela Europa för att sprida ABBA:s skivor till radiostationer och skivbolag så 

att låten kunde börja spelas vid ett eventuellt genombrott i Brighton, vilket alltså 

skedde. 

Den lilla stugan på Viggsö i Stockholms skärgård är nästa rekonstruerade miljö. 

Stugan var liten, bara några kvadratmeter stor. I den stod ett piano och här skrev 

Björn och Benny låtar. ”This is where the magic happened” står det på ATM:s 

hemsida.21 I montern står ett vitt piano och en stol med en akustisk gitarr på, inte 

mycket mer. Genom fönstren kan man se utsikten mot skärgårdens hav de såg från 

stugan.  

                                                 
21 ABBA the Museums webbsida > Om museet [2016-02-02] 
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Mittemot dessa två miljöer finns Polarstudion representerad. När bandet blivit 

framgångsrikt byggde de en egen studio i Stockholm där de spelade in sina låtar. I 

denna representation av studion finns instrument uppställda; basar, gitarrer, 

trummor, etc. Instrumenten har alla använts vid någon inspelning. På väggen längst 

bak i representationen av studion sitter en TV som visar intervjuer med musiker 

som spelade på ABBA:s skivor, samt Björn, Benny och Agneta. I intervjuerna 

berättar de och musiker som spelade med dem hur det gick till att spela in låtarna 

och hur de arbetade fram arrangemang till de låtar Björn och Benny skrivit. Det 

beskrivs som lekfullt och kreativt, duktiga musiker som möts och skapar något 

tillsammans utifrån melodier och låtar som Björn och Benny skrivit. 

Detta sätt att berätta fortsätter i nästa avdelning, här finns en representation av 

hur ett omklädningsrum innan en konsert kunde se ut och några exempel på vad de 

gjorde innan konserterna. Owe Sandströms ateljé där många av gruppens 

scenkläder skapades finns också representerad. Sandström berättar på TV:n i 

rummet om vilka idéer som ligger bakom designen av några av kläderna bandet 

använde, bland annat en kimono de bar under en turné i Japan 1980. 

ABBA:s musik är närvarande i hela utställningen om ABBA. Vid flera platser 

kan man höra flera låtar samtidigt, vilket kan uppfattas som rörigt. Låtarna som 

blivit populära dominerar ljudbilden. Vi får således inte lära oss eller höra låtar vi 

inte känner igen. Snarare är det ”Mamma Mia”, ”Dancing Queen”, ”Chiqitita”, etc. 

som dominerar ljudbilden, även om nästan alla låtar finns representerade på något 

sätt i museet. 

Vid nästa sektion av museet är belysningen lite mörkare. Besökare kan få 

provsitta helikoptern som gruppen sitter i på framsidan av ”Arrival”, Lasse 

Hallström berättar om hur han skapade några av deras musikvideos. Längst in i 

denna sektion finns flera av deras scenkläder uppställda i en halvcirkel. Längs den 

ena väggen är glasmontrar fyllda med priser de vunnit, och längs den andra väggen 

hänger skivor de släppt i olika länder, en mängd guldskivor, platinaskivor och i 

mitten fler priser för att de sålt ett stort antal skivor i olika länder. 

Tillsammans skapar de rekonstruerade miljöerna ett kronologiskt narrativ. Från 

de små folkparkerna i Sverige till de stora arenorna i världen; London, Toronto, 

Japan, Australien och USA. Museet berättar om bandets framgångssaga. Vi får veta 

att de var fantastiska musiker som skrev fantastiska låtar; att de tog hand om alla 

som arbetade för dem och att de inte var några rockdivor. Vi får höra musiken som 

får oss att röra oss i takt med musiken, oavsett om det bara är foten som rör sig eller 

om vi dansar. Det är även en kärlekshistoria. Två par som träffar varandra och 

startar ett band som blir ett av världens mest framgångsrika någonsin och som får 

barn de saknar när de är ute i världen. Museet har inte ett kritiskt perspektiv. Hur 

skrivs en låt? Vad hände när kärleken tog slut? Varför slutade bandet att spela? Vad 

gjorde ABBA till ett av de mest framgångsrika banden? Narrativet skapar således 

en framgångssaga och berättelsen tar slut vid alla priser de vunnit. Gemensamt för 
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de rekonstruerade miljöerna är att de är viktiga platser för att ABBA skulle kunna 

skapa sin musik, och hur det kunde gå till att skapa musiken. 

Kulturarvsvetaren Pierre Nora menade att minne fäster sig vid platser, och att 

historia fäster sig vid händelser (Cohen & Roberts 2014: 251). Det är ”Abbornas” 

minnen som fäst sig vid dessa platser och som besökare får uppleva. Det är endast 

några få viktiga händelser i bandets karriär som behandlas i utställningen, som 

första gången Björn och Benny träffades, hur det gick till när de båda paren 

träffades och segern i Eurovision Song Contest i Brighton. Övriga händelser som 

redovisas är av anekdotisk karaktär och berättar hur det kunde gå till när de 

arbetade, till exempel när de var i studion. Benny berättar till exempel om hur han 

brukade gömma Michael Tretows träskor på en högtalare, och vända på asken med 

tändstickor så Tretow tappade alla tändstickorna på marken då han öppnade den. 

Det är därför berättelser om stämningen, arbetsprocesser och roliga händelser och 

det är ”Abbornas” minnen som fäst sig vid platserna och som besökare får ta del av 

via de rekonstruerade miljöerna. Besökare bjuds därför in till att se på tiden genom 

gruppens medlemmars ögon. 

Cohen och Roberts (2014, 2015) analyserade minnesskyltar och bevarande av 

konsertlokaler. De menade att platsers betydelse för minnet inom det 

populärmusikaliska kulturarvet inte primärt handlar om att markera händelser (detta 

är var Sex Pistols gav deras första konsert). Det primära var istället att ge tillgång 

till ett performativt rum i vilket upplevelsebaserade minnen kan återupplevas och 

förkroppsligas (det här minns jag från att vara på konsert på den här platsen), eller 

som ”ersatz nostalgia”; nostalgi utan upplevd erfarenhet eller kollektivt historiskt 

minne, det vill säga ett rum i vilket ärvda minnen kan levas ut och förkroppsligas 

(så här föreställer jag mig att konsertlokalen måste ha varit). Jag menar inte att ATM 

utesluter något av de två sätten att minnas, men likt Cohen och Roberts (204, 2015) 

studie betonar mina informanter känslan av att komma nära ABBA. Därför är ATM 

ett performativt rum i vilket besökare kan föreställa sig hur det måste ha varit att 

vara i ABBA och hur det gick till när de skapade musiken. Betoningen i 

utställningen ligger därför på att besökare ska få möjlighet att föreställa sig hur det 

måste varit att vara i ABBA och återuppleva ABBA. 

Nostalgi 

Kulturarvsvetarna Hviid Mortensen & Westergaard Madsen (2015) behandlar i 

deras artikel ”The sounds of yesteryear on display: a rethinking of nostalgia as a 

strategy for exhibiting pop/rock heritage” användningen av nostalgi i 

museiutställningar. De analyserar hur ATM behandlar nostalgi och menar att 

museet förhåller sig till vad Davis kallar ”simpel nostalgi”. Fred Davis (1979) syn 

på nostalgi ger ett analytiskt redskap och beskriver utställningens inriktning samt 

perspektiv. Han skiljer mellan simpel, reflexiv och tolkande (”simple”, ”reflexive” 
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och ”interpretive”) nostalgi. Simpel22 nostalgi handlar om tron att det var bra, 

vackert och lyckligt förr. Den reflexiva nostalgin är nostalgiska känslor åtföljd av 

empiriskt orienterade frågor rörande sanningen och om de nostalgiska minnena är 

korrekta. Den tolkande nostalgin åtföljs av reflektioner som rör sig bortom frågor 

om historisk korrekthet och analyserar den nostalgiska upplevelsen i sig (varför 

känner jag mig nostalgisk?). 

Att röra sig bortom eller att stanna vid simpel nostalgi handlar således om 

vilken typ av reflektion utställningen ger upphov till, om den ställer frågor och 

kanske inte ger alla svaren, eller kritiskt granskar ämnet som presenteras. Bohman 

och Lindvall (2003) beskriver detta med begreppet perspektivering. Det är en term 

som handlar om problematisering, relativisering, ge bakgrund, djupare förståelse 

och kritiskt granska frågor och teman. Det handlar om att ge nya perspektiv och 

bryta vanetänkandet. Detta kan nås på två sätt; (1) genom att föra fram historiskt 

medvetande, att visa att företeelser, idéer och värderingar är skapade och inte bara 

finns, (2) visa alternativ i samtiden och i det förflutna till det vi har idag, visa på 

möjligheter. Hade museet gjort detta hade man även nått reflexiv eller tolkande 

nostalgi. Men besökarna engageras inte i tankeprocesser och minnesprocesser 

”bortom” bandet och vad de var med om. 

”The newly opened ABBA museum is a prime example of the simple nostalgic 

approach” (Hviid Mortensen & Westergaard Madsen 2015: 257). Jag kan inte göra 

annat än att hålla med om denna mycket tydliga förklaring. Mina informanter 

betonar att de har velat berätta ”the true story” och att det är musiken som är kärnan. 

Målet är således att berätta historien ”som den är”, inte engagera besökare i bredare 

frågor som kan ge upphov till reflektion om vad som hänt, om besökarnas egna 

uppfattningar om bandet är korrekta eller varför de känner nostalgiska känslor. 

Detta visar sig inte minst genom att alla fyra bandmedlemmarna berättar i 

audioguiden (se nedan) vad de varit med om och vad som hände, vilket skapar en 

nostalgisk blick som tittar tillbaka på en gyllene era. Narrativet är därför hela tiden 

berättat ur bandets perspektiv, vilket gör att narrativet stängs för andra tolkningar 

av materialet. Som Björn Ulvaeus beskrev museet i en intervju i början av maj 2013 

(vid tiden då museet öppnade)”It is about the cinderella story about us, how we got 

together and how it ended. Interwoven with a lot of interactive fun”23. 

I utställningen finns en skylt – efter den hjärtformade dörrposten, mittemot 

berättelsen om den första skivan Björn och Benny gjorde tillsammans – som ger 

upphov till reflektioner bortom ABBA. Den handlar om motståndet ABBA mötte 

för att de klassificerades som ett ”kommersiellt band”. Leif Schulman och Mats 

Olsson var båda musikjournalister under tiden ABBA var aktiva och har skrivit två 

korta texter som finns på skylten. Schulman skriver att ”vänstervågen växte fram 

                                                 
22 ”Simpel” nostalgi ska inte uppfattas som att den är mer enkel. Ordet kan ha en nedvärderande konnotation, 

vilket inte är min avsikt. 
23 Youtube, sökord: abba moscow > ABBA’s Bjorn Ulvaeus visits Moscow to promote the band’s new 

museum[2016-04-03] 
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och musikrörelsen krav på ”icke-kommersiell” musik stod i skarp kontrast till 

Stikkan och ABBA”. Han skriver att ABBA bara fick vara med i program på SVT 

ett fåtal gånger för ”varför ska vi lägga ner pengar på en grupp som redan tjänar så 

mycket pengar”. Olsson skriver i samma anda: ”När popmusik idag är en av 

Sveriges största exportvaror är det svårt att tänka sig, eller minnas, hur det var på 

70-talet. Regeringen jublar åt musiker som slagit utomlands. Det var inte så då”. 

Musikrörelsen ville istället föra fram progressiv rockmusik. Skylten har därför 

potential att väcka tankeprocesser om hur vi ser på och tolkar musik. Detta skulle 

därför kunna sätta in gruppen i diskussioner om autenticitet kontra ”kommersiell 

musik” som varit betydande under 1900-talets rockdiskurs (Cohen 1991: 198; 

Bennet 2009). 

Bohman och Lindvall skrev om kulturhistoriska museer. Målet med ATM är 

inte att utbilda dess besökare, ge perspektiv eller till exempel visa den sociala 

konstruktionen av smak. När jag frågade Johan om han menade att de hade något 

lärandemål med utställningarna, svarade han: 

”Inte förutom så här gick det till och så här var det. Och hålla oss ”true to the story”. Eftersom 
vi hade fördelen att det fanns en bra story så behöver vi inte hitta på något…vi köper inga 
färdiga såna, du vet det finns museikataloger man kan beställa glasmontrar och sånt. Inte en 
enda sån grej ska vi ha. Då kommer det att kännas, så ser alla museer ut och det är för tråkigt. 
Vi bygger allting så allt är platsbyggt av svenska, av Nallens trä och bygg i Nacka… Resultatet 
har blivit att det är ett ganska organiskt ställe och det passar väl ihop med bandets varma 
approach. Mjuk och härlig känsla”. 

 

Målet med utställningen var således att berätta historien ”som den var”, inte 

”fejka” något och låta ABBA vara en spegel för 1970-talet. Det skapas därför en 

”ABBA-version” av 1970-talet där besökaren ska kunna uppleva denna tid så som 

ABBA upplevde den. Som en glad, härlig och varm tid då allt var möjligt. Johan: 

”När vi byggde innehållet och hela den resan hade vi som ett huvudtema att vad folk vill när 
det gäller ABBA, så trodde vi och det visade sig vara rätt, vi trodde att man vill uppleva ABBA 
också som en symbol för 70-talet, och därvidlag the carefree days. Innan folk började gå i 
väggen, innan Youtube, Snapchat och mobilerna. Den sista tiden man kunde gå i trätofflor och 
jeansshorts och sommaren tar aldrig slut. 70-talet har nån slags, [det] fanns terrorister då också, 
och oljekriser, men på det stora hela har vi en nostalgisk bild av att det var carefree days. Det 
var disco och skateboards och var liksom härligt. Happy days. Det är väl där det där begreppet 
får plats [nostalgi]. För mina föräldrar så är den tiden 50-talet. Innan man åkte till månen och 
alla hade bilar. Men för oss funkade det märkte vi för det är gjort som att det ska kännas 70-
taligt med 70-talsfärger och så. En viktig grej som Björn Ulvaeus insisterade på var att folk har 
sett bilder på oss när vi har haft paljettkläder på oss och platådojor och de tror att det var så vi 
spenderade 70-talet, men han säger att jag minns 70-talet som att jag hade sportshorts 
gympaskor och en t-shirt på mig hela tiden. Sen kom det fotografer och vi tog på oss kläder 
och vi skrattade åt det redan då för det såg så fjantigt ut, men det var en del av showen så de 
gjorde det. Det är viktigt tyckte han och de andra att det var viktigt att visa deras liv. Därför 
finns det en replika av deras kök, hans och Agnethas kök från Sollentuna, den finns på museet. 
Det är viktigare att visa det än Rolls Roysen i vilken vi [ABBA] satt i 15 minuter när bilderna 
togs, men som vi inte satt i innan eller efter bilderna togs. Vi levde inte ett sånt liv. Vi levde 
livet i det där köket i radhuset i Sollentuna och satte fram fil och flingor till våra barn innan de 
gick till skolan. Men till skillnad från andra föräldrar gick vi sen till polarstudion och spelade 
in musik medan de andra gick till fabriken. Och vi spelade in låtar… Det är väldigt lite om den 
övriga discoeran och tiden. Tiden speglas via ABBA. Du ser 70-talet i en ABBA-spegel. Det 
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fina med det är att eftersom de levde ett väldigt oglamoröst liv och bodde kvar i Sverige, de 
flesta andra artister på deras nivå flyttade ju till Hollywood eller utomlands, men de bodde kvar 
här och liksom levde ett ganska ”svennigt” liv. Och de gillade inte att turnera. Under hela deras 
10-åriga karriär så turnerade de sammanlagt ett halvår bara. Och andra artister på den tiden 
turnerade liksom hela tiden. De gillade inte det. De är mer popmusikingenjörer. De gillade att 
vara i studion och spela in och ändra och slänga och ändra. Det är därför det låter så bra, de var 
så noga”. 

 

Han berättar även att det visat sig vara en överraskningseffekt att presentera det 

vardagliga ABBA för många utländska besökare som förväntar sig att komma till 

ett discomuseum med glitter, discokulor, det glammiga 70-talet. Istället finner de 

”det här som är svenskt 70-talsvilla. Det faller väl ut för det är bilden de har av 

ABBA. Det lilla mysiga, gulliga bandet från Sverige”. Presentationen av ABBA 

och tiden så som de såg det hänger således samman med de tre ledorden i 

varumärket ABBA: humor, hjärta och kvalitet. Bilden som Johan uppfattar att 

många besökare har av bandet utmanas inte i utställningen utan bekräftas. 

De ville därför även ge en bild av Sverige under 1970-talet, Sverige som en 

grogrund för internationell framgång uppe i norr ”långt borta från de verkligt stora 

världsstäderna. Men här fanns och finns en grogrund att göra saker och det finns 

massa anledningar till detta”. Vilka anledningarna till förutsättningarna för stor 

internationell framgång är diskuteras inte vid museet, men bilden av att det går 

förmedlas. Även Klara som möter besökare på daglig basis känner ett ansvar av att 

ge en positiv bild av landet. 

”Det är ett väldigt stort varumärke och man har ett väldigt stort ansvar på många sätt. Det är 
inte som att bara slänga fram nåt [produkt] utan man måste hela tiden tänka på att… att det är 
de här fyra personerna man representerar och att man representerar Sverige, för folk är här i tre 
dagar och de väljer att komma hit så deras bild av Sverige tillverkar vi lite”. 

 

Bilden de tillverkar är ett Sverige i sommarskrud. Miljön i folkparkerna 

representeras med röda och vita anslagstavlor som efterliknar den röda stugan med 

vita knutar. Det är den gröna resan genom Sverige och dess folkparker. Genom 

skrivarstugans fönster i Stockholmsskärgården syns utsikten över havet och vi får 

genom denna representation den idylliska bilden av denna plats, och tiden då de 

skapade sina mästerverk på ett gammalt skolpiano och en akustisk gitarr. Bilden av 

Sverige är därför positiv och idyllisk – hjärtlig. Det bidrar till narrativet om ABBA:s 

historia från de små folkparkerna och det lokala (Stockholm) ut i världen till de 

stora arenorna, det glammiga, den enorma framgången och de många priserna. Det 

förmedlar även berättelsen om de vanliga människorna som får ovanlig framgång 

som aldrig tidigare skådats i detta land, eller som Björn Ulvaeus uttryckte det ”[it 

is] about the cinderella story about us”.24 

Eftersom det inte sker någon perspektivering och inte finns mål om lärande med 

utställningarna utan ATM istället berättar ”the cinderella story” och velat berätta 

                                                 
24 Youtube, sökord: abba moscow > ABBA’s Bjorn Ulvaeus visits Moscow to promote the band’s new museum 

[hämtat 2016-04-03] 
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”the true story” förhåller sig ATM till simpel nostalgi. Inriktningen museet valt 

bidrar till att museet betonar besökares upplevelse av ABBA, deras musik, och tiden 

(1970-talet) och därmed ge tillgång till vad Cohen och Roberts (2014, 2015) kallar 

performativt rum.  

De två följande avsnitten kommer handla om hur ATM:s utställningar skapar 

detta. I det första avsnittet kommer vi därför se att mina informanter vid ATM 

betonar känslan av att komma nära ABBA och utställningstekniken är vad Moore 

(1997) ”triple notion of the real”. I det senare avsnittet diskuterar jag hur besökare 

engageras i museets utställningar med hjälp av interaktiva stationer. Dessa två delar 

förs också samman då det även visar sig att det protetiska minnet är viktigt för att 

ABBA ska anses vara ett legitimt kulturarv. 
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”Triple notion of the real” 

Berättelsen och en förståelse för ABBA förmedlas med hjälp av vad Moore (1997) 

kallar ”the triple notion of the power of the real” (1997: 135). Kevin Moore menar 

att lyckade och effektiva representationer av det förflutna skapas genom ”real 

things, real places, real people”. Johan och jag diskuterade objekten och 

representationerna i utställningarna. Han menade att 

”Vi har hela tiden vetat att det är viktigt att ”stay true to the story”. Så det är inget fejk, och är 
det fejk, om det är replikos och inte originalbootsen så skriver vi det. För att vi, även om vi inte 
har jobbat med museer innan så hade vi en slags känsla med att det här som besökare 
[besökarperspektiv och egna erfarenheter av museibesök]. Det kan inte vara Gustav Vasas 
mantel som hänger här. Och så står det ingenstans och man frågar någon som jobbar på stället, 
”är det hans mantel?” Så säger de nej det är en replica. Då blir man lite besviken. Så vi har varit 
väldigt noga med om det är rätt eller fel, men det har inte spelat så stor roll med skarvningar 
för vi har inte den, varken juridiska eller akademiska kravet på oss. Det viktiga har därför varit 
att ”stay true to the story”. 

 

Johan förklarade att berättelsen redan fanns där, det fanns inte någon anledning 

att ”ändra” eller ”hitta på något”. Historien är ”fantastisk” och behöver inte 

förändras. Men samtidigt är det viktiga att skapa en känsla av autenticitet: 

”Tycker vi att de här glittriga bootsen som ska stå här framme fast det inte var de han använde 
vid just den tiden som det här rummet handlade om, fast det symboliserar tiden så sätter vi in 
dem. Det är inte så viktigt för oss. Men vi har hela tiden vetat att det är viktigt att ”stay true to 
the story”. Så det är inget fejk”. 

 

Metoden att fånga den autentiska känslan är genom vad Kevin Moore (1997) 

kallar ”the triple power of the real”. Med ”the power of the real place” menar Moore 

att den geografiska platsen som har en historisk relation till den kulturella produkten 

kan ”carry the past into the present by virtue of its ’real’ relationship to past events” 

(Moore 1997: 135). Det representerar även en utvidgning av tanken om ”the real 

thing” till att inkludera historiska hus, slott eller industriella arkeologiska platser. 

Platser har en grad av ”real power” även om lite eller ingen materiell kultur återstår, 

vilket Moore kallar ”intuitive experiences”. Han menar därför att ”real place” är 

lika viktig som ”real thing”. Objekt som blivit tagna ur dess kontext och flyttat in 

på ett museum har förlorat dess ”power” genom att det blivit skilt från den sociala 

och kulturella miljö ansvariga för objektets existens. De mest potenta 

museiattraktionerna är därför de som kombinerar de två aspekterna och försöker 

återföra den materiella kulturen till dess ursprungliga kontext. Moore argumenterar 

även (och därför) för att återskapa en känsla av ”real things in a real place” om den 

verkliga platsen inte finns tillgänglig. Museer kan därför rekonstruera den verkliga 

platsen genom att skapa representationer av den miljön. Han ger exempel på två 

lyckade representationer. ”Canadian Museum of Civilization” återskapade hela 

gatumiljöer för att etablera en känsla av plats för objekten. ”The People’s Shows” i 
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Walsall återskapade en tonårings hela rum med dess samling av material relaterat 

till Madonna för att ge besökare en stark känsla av hur materialet hade varit 

arrangerat. Genom att rekonstruera miljöerna vill således ATM ge känslan av att 

objekten har placerats i dess ursprungliga kontext där de hade och fick sin kulturella 

betydelse. 

Moore (1997: 142-150) introducerar även ”the power of the real person”. Vi 

kan bara helt uppskatta och förstå materiell kultur när vi blir medvetna om dess 

betydelse för människorna som skapade eller använde dem. I fokuseringen på 

materiell kultur behöver man även behandla detta tredje element – ”real things in 

their real place as experienced by real people” (Moore 1997: 142). Detta har man 

försökt skapa vid ATM för att ge besökaren upplevelsen av att komma nära ABBA 

och se tiden ur deras ögon. 

Kristina menar att det är ”lite dockskåpskänsla” över utställningen. Besökaren 

får stå och titta in i de rum och platser som varit viktiga för gruppen, där de arbetat 

och levat. Då hon beskriver ABBA som ”världens mest fotograferade popgrupp” 

ville de visa en annan sida av gruppen; ”vad gjorde de under arbetsveckan?”. Det 

finns inte någon auktoriserad biografi, dokumentär eller liknande om gruppen. 

Människor har bara sett den officiella sidan av gruppen, och därför vill ATM berätta 

historien om det vardagliga ABBA. 

”Vad gjorde de under arbetsveckan när de går till jobbet på måndag förmiddag? För det är det 
ju ingen som har sett. Så därför är det ju kul att visa hur det såg ut i studion där de jobbade eller 
hade möte på Stikkans kontor. Hur såg det ut på bordet som de satt runt? Vad låg det på det där 
bordet? Hur såg det ut i deras sommarstuga där de satt och skrev låtar? Hur såg det ut i ”dressing 
room” när de var på turné? Och så vidare. Om man gör det så, det betyder att folk får på nåt 
sätt vara en ABBA. Vad är det man gör då? Det är det här man gör, och det är ett ganska slitigt 
jobb”. 

 

Med denna ambition har de varit väldigt noga med att rekonstruera miljöerna 

så lika de faktiskt såg ut som möjligt så att besökare får en känsla för hur det var att 

vara ”en ABBA”. 

När besökare går genom museet och rör sig genom de miljöer som var viktiga 

för att ABBA:s musik skapades ska de således kunna få en känsla för platserna. 

Vad ATM inte ville skapa var vad Kristina kallade ”saggiga museer där det bara är 

glasskåp och skyltar och ingen ambition”. Hon tänkte inte att de skulle skapa ett 

museum som passar alla utan följde vad de ville berätta och vara ärlig mot sin egna 

”originalitet i skapandet”, annars riskerar utställningen att förlora passion och 

känsla, menar hon. Även Johan menar att det är för tråkigt: 

”Vi köper inga färdiga såna där, du vet det finns museikataloger man kan beställa glasmontrar 
och sånt där. Inte en enda sån grej ska vi ha. Så ser alla museer ut och det är för tråkigt. Vi 
bygger allting. Allt är platsbyggt av svenska, av Nallens trä och bygg i Nacka, som är liksom 
killar i hängselbyxor och de har gjort allt för hand på plats. Eftersom vi hade så kort om tid var 
ritningarna mer som skisser kan jag säga. Här ungefär ska vi ha det här rummet, vi gör en rund 
vägg där i hörnet det blir härligt, det liksom inte så uppstyltat. Testa det, så testade vi det och 
så blev inte det så bra och så gjorde vi en sned vägg istället. Så höll vi på sådär. Resultatet har 
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blivit att det är ett ganska organiskt ställe. Och det passar väl ihop med… med bandets varma 
approach”. 

 

Originalobjekten som ABBA använt har placerats i rekonstruktioner av 

miljöerna där de användes eller kom till för att komma bort från glasskåp och skyltar 

utan ambition och istället skapa en organisk och varm plats, vilket även uppfattas 

som att passa med de tre ledorden i ABBA:s varumärke – humor, hjärta och kvalitet. 

Alla objekt är dock inte original, men ambitionen är att besökaren ska känna känslan 

i rummet ändå. ”Man kan inte göra glasväggar i montrar hela vägen utan du måste 

liksom iscensätta, måste visa upp det på annat vis”. Därför är utställningen inte 

textbaserad. Det sitter invid representationerna kortare förklarande texter. 

Iscensättningen skapar ett narrativ i kronologisk ordning som besökaren får följa 

med i, från tiden innan ABBA formades till omklädningsrummet i de stora arenorna 

och även spela in både låt och musikvideo samt framföra en låt tillsammans med 

ABBA (se nedan), och detta narrativ ska vara roligt och engagera. 

De har således tagit avstånd från och försökt skapa något annat än ett museum 

bestående av glasmontrar. Istället är det fart, rörelse och musik genom hela 

utställningen. Besökare ska bli engagerade i materialet presenterat på museet, och 

tycka det är roligt. Berättelsen är den om det vardagliga ABBA. Ambitionen är att 

vi ska följa med dem till de platser som var av stor betydelse för dem i deras arbete 

att bli och vara artister, samt för hur musiken skapades. Besökaren ska därigenom 

få möjlighet komma nära bandet och få en förståelse för vad de gjorde, var och hur 

de skapade musiken. För att komma bort från vad som uppfattas som tråkiga och 

”saggiga” utställningar med glasskåp har objekten istället placerats i noggranna 

rekonstruktioner av miljöerna de var betydelsefulla i under 1970-talet som ”the real 

thing in the real place” och detta sätt att presentera materialet ska engagera 

besökare. 

”The real people” 

Alla jag intervjuat har betonat att bandmedlemmarna ville att museet skulle bli bra. 

Därför har alla fyra av ABBA:s medlemmar varit mer eller mindre involverade i 

arbetet med museet. Historien ligger relativt nära i tid vilket gör att alla fyra 

medlemmar är lever och har kunnat hjälpa till. Björn Ulvaeus var även delägare 

under byggandet av museet. De kunde därför vara med och berätta sin historia 

själva, vilket de gör i audioguiderna. Audioguiderna som museet erbjuder sina 

besökare kostar 40 kronor utöver inträdet till museet. Johan berättade att 

”Det finns en fotobok som kom för några år sen som är officiell, men det finns ingen ”the story” 
som är godkänd. Det finns ingen dokumentärfilm som är godkänd av dem heller. Det finns 
massor av dokumentärfilmer [men ingen som är godkänd av ABBA]. Så det enda stället i 
världen där de berättar sin historia själva och det är ”clearat” [godkänt] av dem är audioguiden 
på museet”. 
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Processen att skapa audioguiden beskriver Johan som att det var ”samma där, 

noggrant att det skulle bli rätt gjort”. Den brittiska manusförfattaren Catherine 

Johnson ,som även skrev manus till filmen Mamma Mia!, fick uppdraget att skriva 

manus till audioguiderna. Hon intervjuade alla medlemmar en och en och 

dramatiserade sedan intervjuerna för att skapa ett narrativ. Sedan spelades 

materialet in med Catherine Johnson som producent och de fyra medlemmarna som 

berättare. Bandets medlemmar var hela tiden med i processen och noggranna med 

att det skulle bli rätt. Johan sa att det var ”av en enda anledning, så att besökarna 

ska komma nära dem […] vi måste erbjuda något som är unikt och det ska vara nära 

och personligt”. 

I audioguiden är tonen varm, tillbakablickande och personlig. Vid parkbänken 

(där man kan ta en bild tillsammans med ABBA) berättar till exempel de båda paren 

hur de träffades, blev tillsammans och umgicks med varandra. Det låter som om de 

suttit i samma rum när de läst in audioguiden, vilket ger det en känsla av att vara ett 

pågående och nära samtal. Björn berättar att när de skulle kyssas var han nervös 

och då ”fick jag ur mig något otroligt töntigt! ”Är du medveten om hur nära vi är 

just nu””. Båda skrattar sedan. Vid rekonstruktionen av låtskrivarstugan på Viggsö 

berättar Björn och Benny att de var tvungna att vara klara med allt tre månader 

innan releasedatum – så de åkte ut till Viggsö för att skriva sin musik. Björn berättar 

att han på mornarna kunde höra hur Benny spelade på pianot i den lilla stugan som 

bara låg 50 meter bort. Han tog med sig sin gitarr, en kanna kaffe och gick ned till 

Benny. Där satt de sedan och ”spelade och rökte minst 20 cigaretter var”. De 

berättar även att de fick slita och jobba hårt för att komma fram till låtarna och 

melodierna. När de skrev ”The winner takes it all” säger Björn att de satt uppe hela 

natten och spelade den om och om igen. Det var nästan som att han ”inte kunde 

fatta att något så bra kunde komma från oss”. Denna form av berättande med varm 

ton genomsyrar audioguiderna. Ibland uppfattas det som att två eller flera av 

medlemmarna sitter i samma rum och berättar och ibland en och en. Det kulturella 

materialet är således tolkat av ”the real person”. 

Ett annat exempel Johan angav för hur de försökt bidra till upplevelsen av att 

komma nära ABBA och dess medlemmar är de fyra silikondockorna som kom till 

museet den 3:e mars 2015.25 De ersatte en monter som behandlade de två parens 

respektive skilsmässor. Dockorna beskrivs i pressmeddelandet som 

”Fyra exakta avbilder i silikon, av ABBA-medlemmarna Frida, Agnetha, Björn och Benny 
klädda i sina legendariska scenkostymer från slutet av 70-talet. Arbetet med figurerna har pågått 
i drygt ett år hos den skicklige figurmakaren Göran Lundström”.26 

 

Det beskrivs hur noggrant arbetet med att skapa dockorna varit: ”Varje hårstrå 

är ditsatt för hand, händerna har gjutits av deras egna händer och därefter 

                                                 
25 ABBA the Museums webbsida > Press > Äntligen återförenade – för alltid [2016-02-26] 
26 ABBA the Museums webbsida > Press > Äntligen återförenade – för alltid [2016-02-26] 
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modellerats. 100-tals bilder har använts för att upptäcka de små anletsdragen i 

ansiktena och färgskalorna med ögon, hår, ögonbryn och tänder.”27 Figurerna står 

framför en vägg av silvriga och lila berg, ”identisk med scenografin som användes 

under turnén 1979”.28 Johan förklarade att silikondockorna kom till för att bidra till 

upplevelsen av att komma nära ABBA eftersom ”de kommer inte vara tillsammans 

igen, eller uppträda tillsammans och sjunga ABBA låtar”. Dockorna ger därför 

tillfälle för besökaren att komma nära och uppleva dem som de var och hur det var, 

eller snararare föreställa sig hur det var och hur de var. 

Keightley och Pickering (2006) menade att musik kan framstå som verkligt 

förflutet som inte behöver historisk tolkning, de framstår som neutrala och 

objektiva. Men som det immateriella kulturarvet musik är, kan man hävda att 

musiken är levande. En process som därför hela tiden utvecklas, så även bilden av 

ABBA:s musik och hur människor lyssnar till den. På UNESCO:s hemsida för 

immateriellt kulturarv står att det är ”Traditional, contemporary and living at the 

same time: intangible cultural heritage does not only represent inherited traditions 

from the past but also contemporary rural and urban practices in which diverse 

cultural groups take part”.29 I museet ser man tillbaka och fryser tiden. 

Silikondockorna får här stå som exempel. Jag beskrev hur de har skapats med syftet 

att ta besökarna nära ABBA. De kommer inte se likadana ut igen och de kommer 

inte att spela tillsammans igen. Med hjälp av dockorna har tiden frusits vid 1979 

med kläder och scenkuliss som kallades polar-designen, och de är rekonstruerade 

”som de var” vid en specifik tidpunkt. Därmed liknar det hur byggnader och objekt 

som rekonstrueras eller konserveras behandlas för att behålla egenskaper de hade 

vid en specifik tidpunkt. Frånvaron av förändring, social och kulturell kontext gör 

att det får stå för sig själv likt ett monument med en förklarande text, och inte som 

en del av en levande kultur av musicerande och lyssnande. Cohen och Roberts 

(2014, 2015) uttrycker det som ”heritage-as-objects”, ett objekt som tillhör det 

förflutna. Besökare ska alltså få minnas hur ABBA såg ut och var då. Därmed 

reproduceras sätt som materiell kultur hanteras. Skillnaden mellan ATM och 

hanteringen av objekt är att ATM betonar känslan av att uppleva kulturarvet i det 

performativa rummet. Till skillnad från det traditionella kulturarvet är det därför 

inte objekten i sig det primära för ATM – det är upplevelsen av ABBA och dess 

musik så som de var då. 

Genom tekniken ”triple notion of the real” får besökare ta del av de fyra 

medlemmarnas minnen av platserna, genom vilka ATM vill att besökare ska få 

uppleva ABBA som de var och hur det kunde gå till när de skrev låtarna. För att 

uppnå det är emotionell realism viktigt. Emotionell realism refererar till ”the way 

in which the sites may engage visitors on an emotional and imaginary level, and 

engender feelings that are meaningful and ‘real’” (Bagnall 2003: 88). Bagnall 

                                                 
27 ABBA the Museums webbsida > Press > Äntligen återförenade – för alltid [2016-02-26] 
28 ABBA the Museums webbsida > Press > Äntligen återförenade – för alltid [2016-02-26] 
29 UNESCO:s webbsida, sökord: intangible heritage > What is Intangible Cultural Heritage? [2016-04-18] 
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(2003) menar att besökare formar en mental karta för att skapa en förståelse om 

utställningar. Det är en kognitiv process som individer engagerar sig i och inte något 

objektivt de redan har. Besökares skapande av mentala kartor stöds av en önskan 

för att se något autentiskt. Ett av de primära sätten att väcka ett emotionellt 

engagemang är genom att bjuda in besökare att ”känna”. Betydelsen uppnås genom 

att konstruera en plausibel upplevelse istället för att presentera en serie fakta. Därför 

är det viktigt att uppmuntra till emotionellt engagemang med det kulturella 

materialet så besökare får en känsla för platsen; deras egna känsla av platsen. Det 

är lättare att föreställa sig händelser eller situationer som producerar emotionella 

gensvar hos den som föreställer sig. Bagnall menar därför att känslor kan spela en 

nyckelroll i att göra det förflutna levande och gör att besökare kan utforska det 

förflutna för sig själva.  

Begreppet beskriver således ATM:s utställningar och utställningsteknik. 

Istället för att presentera en serie glasmontrar med objekt och förklarande texter, 

som mina informanter menar är för tråkigt och inte engagerar någon har de använt 

tekniken ”the triple notion of the real”, vilket är metoden att ge tillgång till och 

skapa vad Cohen och Roberts (2014, 2015) kallar performativt rum, ett tillfälle att 

komma nära ABBA genom att ta del av deras minnen av platserna, deras musik och 

därmed föreställa sig hur de var och hur det måste ha varit att skriva, spela in, prova 

kläderna och framföra låtarna framför publik. Det vill säga, objekten har placerats 

i rekonstruerade miljöer och ABBA:s medlemmar och andra musiker som var 

verksamma i miljöerna berättar om platserna, objekten och hur de användes då de 

ser tillbaka på vad de gjorde och hur det gick till. Därigenom får vi se och höra dem 

berätta om en gyllene era, en tid som varit och som aldrig kommer igen. Som jag 

visade ovan handlar museet inte om att förstå varför ABBA blev ett av världens 

största band eller tiden generellt. Utställningen om ABBA ska vara rolig och väcka 

känslor, och genom det skapa ett performativt rum i vilket besökare kan föreställa 

sig hur det kan ha varit att vara med i ABBA och hur de skapade sin musik. 

Bagnall (2003) menar även att fysiska upplevelser, sinnesupplevelser och 

tidigare erfarenheter och kunskap är viktiga för att uppnå emotionell realism. Dessa 

aspekter av utställningen vid ATM behandlas i det avslutande avsnittet av analysen. 
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”Become the fifth member of ABBA” 

ATM:s undertitel – ”Become the fifth member of ABBA” – handlar om att låta 

besökaren bli del av ABBA i ett parallellt, fiktivt narrativ och låta besökaren känna 

hur det skulle vara att vara medlem av gruppen. De interaktiva stationerna är därför 

det andra sättet att skapa det performativa rummet. Jag visade tidigare att museets 

ekonomiska grund vilar på den generelle besökaren och det uppfattas som att nästan 

alla redan känner till ABBA, både deras musik och historia. Besökare har redan 

utvecklat ett protetiskt minne eller har ett upplevt minne av ABBA. Därmed har de 

kunskap och en relation till ABBA redan innan de kommer till museet; en kunskap 

och relation de tar med sig in i museet, vilket jag kommer visa är en viktig del av 

att lyckas engagera besökare och ge dem en upplevelse av att komma nära ABBA 

och uppleva gruppen. Detta avsnitt kommer därför handla om vad museet gör för 

att förmedla känslan av att vara den femte medlemmen, vilket i slutet av avsnittet 

kommer visa varför ABBA anses vara ett museivärdigt objekt och hur det 

legitimeras. 

Johan förklarade hur de vill att besökare ska uppleva resan genom museet.  

”Vi måste ha nån tes kring besökarens resa genom den här utställningen. Vad ska den vara? Jo, 
den ska vara att man får känna sig som den femte medlemmen i ABBA. Därvidlag ska vi göra 
massa saker som man själv får vara involverade i och testa sjunga låtarna, du vet, komma nära. 
När vi har låtskrivarstugan där de skrev låtarna, du ska i princip kunna gå in i den”. 

 

Även Klara berättade att man vill förmedla en känsla av att deltaga och vara 

nära till besökarna: 

”…du är med i utställningen eller liksom är del av hela grejen. Och sen om man var litet barn 
eller lite yngre, vad var största drömmen? Det var: tänk om jag kan får komma upp på scenen 
och uppträda liksom. Kan inte bara Michael Jackson dra upp mig på scenen. Det blir alltid nån 
som blir uppdragen på de här stora konserterna och… det är den lyckligaste människan i hela 
världen. Det var ju så, eller det är ju fortfarande så. Så det är en del av att de [besökare] faktiskt 
lite får uppleva det i miniatyr version [vid hologrammet]… Det är ju en rolig grej också. Det 
blir ju en attraktion att gå till ABBA the Museum där kan man göra det här. Man vill liksom att 
det inte bara är ett museum där man går och tittar på gamla saker utan att det blir lite mer som, 
inte nöjespark, men du fattar… Åt det hållet. Att det blir lite mer upplevelsepark kanske man 
kan kalla det”. 

 

Johan berättade att besökaren satts i centrum. Ingen av de som arbetade med 

utställningarna har tidigare jobbat vid ett museum, och eftersom de ”inte kunde 

något om museer” utgick de från ett besökarperspektiv. Han menade att de är ju 

museibesökare och frågade sig därför vad de vill ha; vad skulle de värdesätta vid 

ett besök? ”På det sättet kan man säga att museet är byggt utifrån ett 

besökarperspektiv enbart. För det har inte funnits något annat perspektiv att ta av. 
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Det fanns helt enkelt inte någon annan kunskap att tillgå vid museet.” Med 

kunskapen som fanns att tillgå har därför besökarens engagemang satts i centrum. 

Kandidatuppsatsen ”Super Trouper Visitors. En fallstudie av första veckans 

besökare på Abba the Museum” undersökte vilka som besökte museet under den 

första veckan museet var öppet i maj 2013. Hägglund och Johansson (2013) visar 

att museets besökare ofta hade ett stort intresse för ABBA och vill känna nostalgi 

inför utställningarna. Besökare är ofta fans som planerat resan under en längre tid. 

Klara, som arbetar i shopen och därför möter besökare varje dag, upplever att det 

är många besökare som 

”kommer upp från utställningen [till shopen] och det var lite emotionellt. De är lite tagna. För 
de återupplever sin partyperiod eller nåt… man hör folk som går i butiken och ”ja, den skivan 
hade jag och den här LP-skivan hade jag också, och den t-shirten, och de träskorna” […]Vi 
spelar på folks känslor helt enkelt. Det är det vi gör… Det är ju meningen att folk ska uppleva 
och känna och gå tillbaka och relatera. Jag tror att alla har en relation till ABBA, nästan”. 

 

Museets slogan och motto, ”Walk in – Dance out”, skvallrar om ska ATM vara 

roligt. Museer förstås ofta som platser för tyst kontemplation där man i lugn miljö 

kan njuta och studera objekt från det förflutna. ATM är inte en sådan plats. Musiken 

är ständigt närvarande och nästan samtliga låtar som spelas och dominerar rummen 

är upptempo. De tar således tillvara en av popmusikens egenskaper – att få foten 

eller hela kroppen att röra sig i takt med och leva sig in i musiken. Även de 

interaktiva stationerna i museet uppmuntrar till detta. 

I alla stationer måste besökarna scanna sina biljetter för att kunna använda dem. 

Resultatet av vad de gjort vid stationerna blir sedan tillgängligt via besökarens 

personliga kod hen kan logga in med på ATM:s hemsida. Besökare kan därmed ta 

del av vad de gjort vid museet, oavsett om de spelat in en video, tagit bilder på sig 

själva i ABBA:s scenkläder, sjungit in en låt eller försökt mixa en låt likadant som 

Michael B Tretow, ABBA:s producent. Den första interaktiva stationen, ”Tretow 

Mix Challenge”, är placerad mittemot representationen av Polarstudion där bandet 

spelade in sin musik. Man får välja mellan två låtar, ”Money, Money, Money” eller 

”Super Trouper”, som sedan kan mixas på en skärm med hjälp av fem digitala 

reglage som går att föra upp och ner för att ändra ljudet (bas, ”lead”, ”choir”, gitarr 

och sång). Målet vid stationen är att försöka ställa in reglaget som Tretow gjort på 

dessa låtar och därmed finna ”the ABBA-sound”. Besökaren får 60 sekunder på sig 

och när övningen är slut räknar datorn ut en poäng. Ju närmare Michael B. Tretows 

inställningar, ju högre poäng. Det finns således ett facit som ska försöka efterliknas 

så mycket som möjligt. 

Vid nästa station, ”the Audition”, får besökaren träda in i ett litet bås där man 

får möjlighet att sjunga in låtar. Besökaren kan gå in i ett av de tre båsen och dra 

för det svarta skynket bakom sig. Rakt fram sitter en mikrofon och en skärm. Bakom 

dem sitter en glasskiva för öppningen och tittar besökaren genom den ser hen in i 

Polarstudion. Det ska ge en känsla av att stå i studion och sjunga in en av ABBA:s 
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låtar. När besökaren scannar sin biljett och startar utmaningen står det på skärmen: 

”ABBA söker en femte medlem. Här är din chans!”. Låten besökaren valt genom 

att trycka på skärmen spelas sedan upp och likt en karaokemaskin står orden på 

skärmen och fylls i med färg då de ska sjungas. Som vid de andra interaktiva 

stationerna får besökaren en poäng som talar om hur korrekt låten sjungits. 

I den tredje stationen tas en bild av besökarens ansikte som sedan görs om till 

en digital bild. På en stor skärm framför besökaren sätts sedan dennes ansikte fast 

på en figur som bär några av ABBA:s scenkläder och en bild tas. Även denna station 

är placerad i anslutning till en berättelse om ABBA, bredvid representationen av 

Owe Sandströms ateljé där många av scenkläderna skapades. 

Det fiktiva narrativet når sin kulmen i rummet där besökarna får chansen att 

sjunga ”Dancing Queen” tillsammans med ABBA. Digitala hologram av de fyra 

medlemmarna syns på scenen och mellan två av dem finns en tom plats med en 

mikrofon. Dit får en besökare i taget gå för att sjunga tillsammans med gruppen. Är 

museet välbesökt framförs låten således framför publik. Här får man chansen att 

vara ”den femte medlemmen”, som museet uttrycker det. Detta ska ge känslan av 

att framträda med ABBA och bjuder in till att uppleva musiken på ett nytt sätt. 

I den sista interaktiva stationen får besökare spela in en musikvideo. 

Stationernas placering och aktiviteten man får delta i följer utställningens narrativ. 

När besökaren kommit hit har ABBA blivit det ”stora” och kommersiellt mycket 

framgångsrika bandet. De har träffats, haft sitt stora genombrott i Eurovision Song 

Contest, skrivit låtarna, spelat in dem i studion och turnerat på de stora arenorna på 

olika platser i världen. Det skapas därför ett parallellt, fiktivt narrativ i vilket 

besökaren står i centrum. Alla dessa interaktiva delar erbjuder besökare att uppleva 

känslan av att vara den femte medlemmen i ABBA genom att besökare får göra vad 

medlemmarna i gruppen gjorde. ATM skriver på deras hemsida: 

”Hos oss är du en viktig del av upplevelsen! Vi vill helt enkelt att du ska få uppleva känslan av 
att vara den femte medlemmen i ABBA. Att se hur du klär i deras legendariska scenkostymer, 
sjunga i Polarstudion, uppleva häftiga hologram och kliva upp på scenen tillsammans med 
bandet. Allt material kan du spela in och få tillgång till med ditt personliga ID-nummer”.30 

 

De interaktiva stationerna bjuder in till en upplevelse av låtarna från ett annat 

perspektiv – görandet. Genom att sjunga låten, posera med kläderna, dansa framför 

en kamera och försöka mixa låten sätts besökaren i en ny situation och ett nytt 

perspektiv och måste därför tänka genom hur hen ska göra. Hur sjunger man 

egentligen? Det är därför en annan form av att uppleva musiken som inte några 

skyltar kan återge. Det måste upplevas. Det är en fysisk upplevelse av musiken som 

engagerar flera olika sinnen. 

Kristina pekar på att besökaren får byta perspektiv och sätta sig i 

bandmedlemmarnas synvinkel och uppleva musiken på ett nytt sätt: 

                                                 
30 ABBA the Museums webbsida > Om museet [2016-02-02] 
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”[…]många har inte sett det nya [interaktiva stationer vid museum] och om man då till exempel 
är vid Polarstudion då får man stå och testa hur det är att sjunga i studion, för du står ju och 
tittar rakt in i studion. Ja, så där ser det ut när man står och sjunger och gör ett sångpålägg eller 
testar kläder eller vad man nu gör”. 

 

De interaktiva stationerna ses även som ett sätt att fånga besökarens intresse 

och engagera sig i det kulturella materialet. Kristina jämför de med datorspelets 

förmåga att engagera människor: 

”Och sen så adderar man interaktiviteter eftersom det är ”by far” det roligaste som finns för det 
är som att blanda nya designmöbler med gamla antikviteter. Det är den där balansen [mellan 
det gamla och det nya], den är spännande. Den talar till folks känslor och idéer och så där… 
Det gamla har de flesta sett, men många har inte sett det nya. Jag åker runt mycket och pratar 
mycket om det här nya museet för jag brinner för det. Då frågar jag ofta folk om de har spelat, 
om de har gamat något [spelat dator/videospel]. Och i museivärlden är det ju försvinnande få 
som har gjort det, och jag säger att testa och gör det. Du känner säkert nån ung tjej eller kille 
som kan hjälpa dig så du kan testa det. För att då får man plötsligt helt nya visioner eller idéer 
som man kan implementera i det man håller på med i en utställning. Om vi säger att du ger mig 
uppdrag att göra en utställning om Tutankhamuns grav. Otroligt spännande. Men inte om jag 
gör det med skärvor av keramik i glasmontrar. Det är inte ett dugg spännande. Men däremot 
kan man göra det som ett spel för unga. Att man får tillägna sig olika typer av verktyg och får 
gräva och så hittar man nånting. Vad är det? Och hur mäter man ålder? och så da da dadada 
[besökaren får information i spelet]. När man får ett ”task” [uppdrag] som jag ska utföra, jag 
ska hitta den här örten eller vad det är jag ska göra. Då kan man använda sig av det sättet att 
berätta den här historien som folk interagerar i. Om man bara har det här lilla glasskåpet så är 
det tyvärr väldigt få människor som tittar på den där glasskärvan och tycker att wow, wow, vad 
häftigt. Utan man tittar lite på den där skärvan och så går man vidare till nästa. För det kan vara 
78 skärvor i 78 olika skåp och då blir det så här [gäspar in i handen] så går man vidare, istället 
för att det finns en och så finns det nånting runt den och den blir liksom ett ”item” i sig själv 
liksom. Så man måste göra det lite spännande. Annars är det bara de där 
glasskärvearkeolognördarna som går och tittar där. Och det räcker ju inte. Vi vill ju att folk ska 
gå på museet”. 

 

Genom att placera de interaktiva stationerna och låta besökare delta i en 

aktivitet i direkt anslutning till representationen av en specifik plats som var viktig 

för ABBA (till exempel ”Tretow Mix Challenge” och ”The Audition” bredvid Polar 

studion) får besökare engagera sig i ”samma” aktivitet som bandet. Meningen är att 

engagera besökare i berättelsen och ge en förståelse för hur det kan ha varit och det 

ska göras på ett roligt sätt. 

Jag har tidigare diskuterat ”triple notion of the real” och att det vid ATM inte 

handlar om att lära sig och förstå populärmusik generellt, ABBA i dess samtida 

kontext och inte om att diskutera tolkande av låtar och andra kulturella produkter. 

Istället handlar det om att ge besökaren möjlighet att se ABBA:s version av vad 

som hände. Med de interaktiva stationernas hjälp får besökaren sätta sig i ABBA:s 

perspektiv och vara med ”när det händer”. Maria menar att det är 

”Halva grejen med utställningen. Det är halva behållningen. Att man kan ha ljudguiden och 
kan höra […] ABBA själva berätta och höra deras sida, deras minnen. Det ger ju liv åt 
berättelsen. Sen har vi studion och så är det auditionbåsen, man står och tittar in i vår 
Polarstudio. Det ger liv åt berättelsen och det känns som att man står där och sjunger in en låt. 
Så man står i ett studiobås och sjunger in. Besökare får ju gå lite i deras fotspår genom historien, 
väldigt bokstavligt ibland. Barn har ett annat seende och de kan leva sig in. De kan ha det här 
dubbla att de kan skilja på verklighet och fantasi. Men de har enklare att leva sig in i fantasin. 
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De kan höra gå runt där nere och så här: jag är ABBA. Så de lever sig in verkligen. När de går 
upp på scen så tycker de att de är bandet. Att dem gör det på riktigt. Det säger något om det 
också. Det gör ju att utställningen tilltalar många […] Jag tycker vuxna gör det också”. 

 

Vägen fram till hologrammet där besökaren får chansen att sjunga tillsammans 

med ABBA beskriver Maria: 

”Man går ju den här gången innan man kommer till scenen. Och det loopar ju [en inspelning 
av publiken som sjunger:] ”we want abba!”. Det är inspelat från Australien-turnén 77, tror jag. 
Då känner man att det kommer hända något när jag går runt hörnet här. Då får man också en 
bild av hur det var att vara ABBA i Australien. Det var ju galet när de kom dit. Sen så, ja det 
byggs ju lite ”suspens” längs vägen och så kan man säga absolut att klimax är vid scenen och 
då kan man gå upp där och vara dem. Ja det blir kanske en upplevelse i sig också för att vissa 
känner kanske lite nerv när de går där. Man kan ju ha scennerver. Vissa får ju det men känner 
ändå att de vill gå upp där och känna hur det är att köra en show”. 

 

Marias beskrivning av de interaktiva stationerna liknar Bagnalls resonemang 

om de fysiska upplevelserna och sinnesupplevelserna i relation till emotionell 

realism. Bagnall (2003) menar att den emotionella och ”imaginary” relationen till 

kulturarvet inte bara alstras genom kognitiva aspekter. Även de fysiska aspekterna 

och sinnesupplevelser vid kulturarvsplatsen eller museet är viktiga för att besökaren 

ska ”perform” emotionellt och ”imaginatively”, och därigenom tillskriva det 

presenterade materialet betydelse. Bagnall menar således att det finns en koppling 

mellan den fysiska upplevelsen, känslor och föreställningar som skapas. De fysiska 

upplevelserna och sinnesupplevelserna av att sjunga, uppträda, höra musiken och 

hur publiken ropar på ABBA är därför ett sätt att få besökare att gå in i narrativet 

och tro på det ”verkliga” i upplevelsen av ABBA. Dessa upplevelser tillsammans 

med det känslomässiga engagemanget, verkligheten hos besökares känslor, vilket 

fångas i begreppet emotionell realism, bidrar till processen av att minnas vid 

kulturarvsplatserna (Bagnall 2003: 93). Det är därför besökares emotionella 

engagemang som bidrar till deras förmåga att ”perform” vid ATM och gör ATM 

till ett performativt rum. 

Förutom kognitiva, fysiska och sinnliga intryck vid kulturarvsplatser påverkas 

besökares upplevelse av tidigare erfarenheter. Bagnall menar att besökare 

konstruerar föreställda världar baserade på erfarenheter och kunskap. Det 

emotionella engagemanget med sådana världar har stor roll i förmågan att föreställa 

sig platsen eller händelsen. Tolkningen av materialet kommer således inte vara 

samma för alla personer, men genom denna process kan besökare känna att de 

verkligen upplevde det förflutna och/eller få en idé om hur det var i det förflutna. 

Det protetiska minnet är således viktigt för mer än att skapa en ekonomisk 

grund för ATM. Det kapitalistiska systemet och den moderna 

informationsteknologin har gjort att bilder och narrativ om ABBA spridits runt 

världen och därför är ATM ett ekonomiskt hållbart projekt. Leaver och Schmidt 

(2010) menar i ”Together Through Life – an exploration of popular music heritage 

and the quest for re-enchantment” att konsumtionen började spela allt större roll för 

människors identitet under 1950-60-talen. Den direkt omgivande miljön spelade 
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inte längre samma roll i formandet av individers identitet i det postmoderna 

samhället. Det stora narrativet av det traditionella hade inte längre samma bäring 

vilket gav en känsla av förlorad delad gemenskap och meningsfullhet. 

Konstruktionen av jaget skedde därför delvis genom konsumtion och det 

populärkulturella blev symboler som signalerade såväl för individen själv som för 

andra vem hen var. I en instabil bildbaserad kultur blev identiteten ett pågående 

symboliskt projekt som hela tiden förändrades. 40-talisterna var den första 

generationen att ha konsumtion som deras stora kulturella fokus i livet. När musiken 

haft formativ inflytande kan det ha en bestående känsla av tillhörighet delad med 

andra. Leaver och Schmidt beskriver således en känslomässigt influerade relation 

till musiken och musiker som kulturella ikoner. Den känslomässiga relationen och 

kunskapen tar besökare med sig till museet och det emotionella engagemanget med 

sådana relationer som är viktig för att besökare ska uppleva emotionell realism. 

Det upplevda minnet och det protetiska minnet är därför inte bara viktigt för 

museets ekonomiska bas. Det kan bidra till att fostra en tro på det verkliga i 

upplevelsen av ABBA och därför ge förutsättningar för att ATM ska bli ett 

performativt rum. ATM blir således performativt rum då besökare kan återuppleva 

såväl upplevelsebaserade minnen som minnen utan upplevd erfarenhet, ett rum där 

minnen kan bli förkroppsligade och levas ut (så här föreställer jag mig det måste 

varit att vara medlem i ABBA, så här föreställer jag mig att ABBA var och så här 

föreställer jag mig att det gick till när platserna skapades). Därmed har besökaren 

satts i centrum och det är deras engagemang med det kulturella materialet som gör 

ATM till ett performativt rum vilket skiljer det från andra typer av kulturarv. 

Smith menar att objekt, byggnader och platser som klassificeras som kulturarv 

ofta identifieras genom att det är gammalt, storslaget och ståtligt, monumentalt och 

estetiskt tilltalande. Objekten härrör ofta från ”eliten” och därmed förs deras 

kulturella värden vidare och framstår som universellt applicerbara, vilket validerar 

praktiker som både lekmän och experter konstruerar om vad kulturarv är, och 

underminerar alternativa konstruktioner av kulturarv. Teknisk och estetisk expertis 

gör anspråk på makt och kunskap och institutionaliseras i statliga kulturella organ 

som hämtar sitt syre från storslagna narrativ om nation och klass å ena handen, och 

från teknisk expertis och estetiska bedömningar å den andra (Smith 2006: 11-12). 

Icke-experter och deras engagemang med kulturarvet är därför frånvarande. De ses 

som mottagare av vishet och kunskap från historiker, arkeologer och andra experter 

som hanterar kulturarvet. Detta gömmer minnesarbetet och performativiteten som 

sker vid kulturarvsplatser. Således etableras och sanktioneras ”top-down” relationer 

mellan expert och besökare i det ”traditionella” kulturarvet och därför utesluts dess 

multivokalitet (Smith 2006: 34-35). Det är stelbent syn på museer och 

kulturarvsplatser och anger en betydelse av kulturarvet genom vilket publiken ska 

utbildas korrekt. 
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Genom att betona känslan (känslan av att vara ”en ABBA”, och få en känsla av 

att komma nära ABBA) hamnar besökares performativitet i termer av upplevelse 

och emotionell respons i blickfånget. ATM vill således att besökare ska vara 

medskapare av betydelse och forma upplevelsen i relation till museets utställningar, 

både i termer av att de utför uppgifter vid de interaktiva stationerna, ser och hör 

ABBA berätta, och tolkar det kulturella materialet med hjälp av deras tidigare 

kunskap och erfarenhet. Därmed utmanas den traditionella synen på 

kulturarvsplatser och processen av kommunikation som sker vid dessa platser. 

Jag frågade Kristina om det fanns någon annan anledning till att ABBA blev 

tilldelat ett museum än att det fanns en ekonomisk hållbarhet: 

”De som jobbar på Scenkonstmuseet. De har berättat för mig att i alla år har folk kommit dit 
och frågat efter ABBA-museet, då talar vi om 15 år sedan. Även Stockholm visitors board, 
turistbyråer, föreningar och sånt får den frågan. Och det är klart då finns det ju ett behov, men 
sen om det är ett behov som ska uppfyllas av ett litet hus nånstans på söder som är ett litet 
museum, eller den här varianten, det vet man ju inte förrän man börjar gräva i det. Men Mamma 
Mia! som film och musikal har ljutit bottenplattan till att man kan göra det här idag. För det är 
58 miljoner människor som sett musikalen. Det är löjliga siffor. Då ska man tänka in att av de 
58 miljonerna så är det väldigt många barn. Och som sen har sett filmen Mamma Mia!. Det är 
ju många av dem som kommer hit. Så att… allt som allt har lett till det här. Du kan inte göra 
ett… ganska säker på att du inte kan göra ett Roxette museum, inte ett Avicii museum. Inte 
idag. Om de fortfarande är stora om 15 år, ja kanske du kan. Men de [ABBA] är nog rätt unika 
i sitt. 380 miljoner album sålda det är ju efter Michael Jackson, Beatles, Elvis. Det är ganska 
mycket”. 

 

ABBA som kulturarv legitimeras inte genom att vara ett gammalt, unikt, 

vackert objekt och det skapas inte för att det är nära associerat med det nationella. 

Det viktiga för ATM är upplevelsen av det kulturella materialet. Museer, menar 

mina informanter, ska vara roliga och engagera. Med mina informanters 

utgångspunkt att ”kunden har rätt” och att önskan om ett ABBA-museum är ett 

behov som ska uppfyllas ses ABBA ett legitimt kulturarv för att det engagerar 

många människor och att det uppfattas att människor vill ha detta museum. 

Populärkulturen har stått i opposition till kulturarvet för att det inte ansetts vara 

autentiska och unika objekt. Det är kommersiella produkter för massorna och när 

själv-auktoriserade kulturarvsinstitutioner skapar populärmusikaliskt kulturarv blir 

det legitimerat av samma anledning; det intresserar många människor. För mina 

informanter förstås ABBA således som ett legitimt museiobjekt och kulturarv inte 

bara av att ABBA är ett viktigt band i den svenska populärmusikaliska historien. 

Det legitimeras av ”folket” som vill ha ett museum som handlar om ABBA. 

”Folket” är inte nationens folk utan transnationella grupper av människor som 

intresserar sig för, engagerar sig i och upplever ABBA. 
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Slutdiskussion - ”ABBA the Cultural Heritage” 

Vad ska vi välja att minnas och hålla nära oss? Med varje val kommer något att 

väljas bort. Vad som väljs och hur det berättas avtäcker bakomliggande sentiment 

till varför det är ett museivärdigt objekt och hur det legitimeras, vilket är en relevant 

och viktig fråga då det inte finns något givet, självklart eller naturligt kulturarv. I 

det konstruktivistiska perspektivet, som jag utgått från, ses kulturarvet istället som 

ett resultat av en process av social konstruktion. Kulturella, politiska och 

ekonomiska resurser i samtiden påverkar hur och vilka kulturella material från det 

förflutna som blir utvalda, upplyfta, och får anta ny status som kulturarv. För att 

förstå kulturarvet måste vi således se till samtida sociala praktiker. Med ett 

kompletterande resonemang menar Roberts (2014) att kulturarvsvetenskapen inte 

behöver räkna upp alla sätt som populärmusik kan materialiseras på. Istället är det 

kulturen av kulturarv vi bör studera, då det populärmusikaliska kulturarvet är en 

populärmusikalisk kultur genom vilket det blir tolkat, skapat och praktiserat. Det är 

därför en process och står i ständig produktion, reproduktion och förhandling.  

Ansatsen med uppsatsen har därför varit att nå djupare kunskap om och förstå 

varför ABBA har tillägnats en stor del av Sveriges enda populärmusikaliska 

museum, som i folkmun kallas ”ABBA-museet”, för att förstå hur det 

populärmusikaliska kulturarvet legitimeras och hur det förs fram som ett legitimt 

kulturarv. Det populärmusikaliska är en del av kulturarvssfären som gått 

understuderad. Det är först under de senaste tio åren har allt fler publikationer om 

det populärmusikaliska kulturarvet har givits ut. Det råder därför kunskapsbrist 

inom kulturarvsvetenskapen, vilket denna uppsats är en del av att råda bot på. Jag 

har även problematiserat förhållandet mellan det populärmusikaliska och 

kulturarvet. Så varför är ABBA ett museivärdigt objekt och varför anses det vara 

ett legitimt kulturarv? Hur och på vilket sätt försöker ATM förmedla historien om 

ABBA? 

ATM (och SMHoF) är vad Cohen och Roberts (2014, 2015) skulle kalla ett 

själv-auktoriserat kulturarv då det är skapat och förvaltat av privata aktörer. Det 

enda hindret för att skapa ett sådant kulturarv är att skapa finansiering och finna en 

lokal, samt att det måste vinna legitimitet. Mina informanter uppfattar ABBA:s 

stora popularitet som en ekonomisk grund för att museet skulle vara – och är – ett 

ekonomiskt hållbart projekt. Det protetiska minnet visade sig vara viktigt för såväl 

finansiering som legitimering av ATM och ABBA. 

 Musik har med hjälp av moderna informationsteknologier antagit en 

transnationell karaktär. Det kan spridas med oanad hastighet över världen med hjälp 

av radio, TV, skivor, memorabilia och andra musikrelaterade produkter. Det är 

denna typ av informationsflöden som Landsberg (2004) inspirerats av då hon 

beskrivit begreppet protetiskt minne. I det kapitalistiska ekonomiska systemet blev 
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bilder och narrativ tillgängliga för individer och grupper bortom den kulturella 

produktens geografiska närhet. De moderna informationsteknologierna, 

populärkulturen och kommodifikationen av produkter har gjort att minnen och 

bilder från det förflutna kan cirkulera globalt och därför blir dessa minnen 

tillgängliga för alla som kan betala för dem. Det kan handla om återutgivningar av 

album, musiktidningar som Rolling Stone och Mojo, dokumentärer, etc. Bilderna, 

narrativen och musiken är därför tillgängliga utanför en individs levda erfarenhet – 

i termer av både tid och rum (geografi) – och skapat en flytande form av minne. 

Därmed har minnet inte heller någon ”naturlig” ägare. Det protetiska minnet är inte 

som tidigare socialt minne, ett sätt att endast forma en specifik grupps identitet utan 

kan handla om grupper av människor med liknande intressen och individerna som 

delar intresse kan vara spridda på olika platser i världen. 

Det är i denna kontext ABBA och ATM befinner sig då ABBA har sålt 380 

miljoner skivor och till det producerat filmer och musikaler som setts av ytterligare 

många miljoner människor.31 Alla som kan betala för deras kulturella produkter har 

tillgång till det – och det är många som har gjort det. ABBA som protetiskt minne 

har därför spridit sig globalt och människor världen över har sociala relationer till 

dem, vilket är inte begränsat av varken tid eller rum. Jag skulle vilja beskriva det 

som att individer har upplevt ABBA – bara inte då det hände eller där det hände. 

Begreppet beskriver således den samtida kontexten ABBA och ATM befinner sig i 

samt minnen individer över världen kan ha till populärkulturella material och 

produkter. Det förklarar varför och att mina informanter menar att det finns en stor 

marknad för ett museum som ATM. Det protetiska minnet är ett viktigt 

karaktärsdrag för att förstå det populärmusikaliska kulturarvet. 

ABBA har tillägnats 70% av utställningsytan och uppfattas som den största 

attraktionskraften vid museet. På det lilla torget framför museet finns ABBA 

representerade genom stor bild på de fyra medlemmarna och ”ABBA the Museum”-

skylten sitter ovanför ”Swedish Music Hall of Fame”-skylten. Besökare möts av 

personal med t-shirtar det står ”ABBA the museum” på och den överväldigande 

majoriteten memorabilia och andra produkter i shopen är relaterade till ABBA. De 

får störst plats, mest uppmärksamhet, och placeras därmed som kronjuvelen i 

svensk populärmusikalisk historia. Representationen av ABBA handlar om det 

glada bandet bestående av duktiga musiker som skrev fantastiska låtar. Besökaren 

får följa med ABBA från folkparkerna i mitten på 1960-talet innan de format 

gruppen, via giftermål, det stora genombrottet och flera platser som var viktiga i 

deras skapande av musik, kläder och musikvideos. Besökare får stifta bekantskap 

med historien genom uppbyggda miljöer och rekonstruktioner i vilket objekten har 

placerats. Invid eller i miljöerna sitter TV-skärmar på väggarna där någon i bandet 

eller någon som stod dem nära berättar om hur de arbetade. 

                                                 
31 Mina informanter menar att musikalen Mamma Mia! setts av 58 miljoner människor. 
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Cohen och Roberts (2014, 2015) studerade minnesskyltar och bevarande av 

konsertlokaler. De menade att det primära för själv-auktoriserade 

populärmusikaliska kulturarv inte handlar om att markera händelser utan att skapa 

en plats där upplevda minnen kan återupplevas (det här är vad jag kommer ihåg från 

punkkonserter vid ”the 100 Club”) eller ett rum där ärvda minnen kan återupplevas 

och förkroppsligas (så här föreställer jag mig det var att se punkband här). De 

menade därför att det själv-auktoriserade populärmusikaliska kulturarvets funktion 

var ett sätt att ge substans till ritualen och performativa dimensioner av kulturellt 

minne, platser av kulturarvet som en (im)materiell plats av pilgrimsfärd. 

Musikrelaterade ”lieux de mémoire” reflekterar önskan att kartlägga och 

materialisera musikhistorier och validera upplevelserna som ofta är känslomässiga 

och förkroppsliga musikaliskt minne. 

Med detta som utgångspunkt kan man beskriva ATM. I hela utställningen om 

ABBA behandlas endast några få händelser mer explicit, till exempel första gången 

Björn och Benny träffades och skrev en låt tillsammans och ABBA:s seger i 

Brighton. Övriga händelser museet behandlar är av anekdotisk karaktär. Benny 

berättar till exempel om hur han brukade gömma Michael Tretows träskor på en 

högtalare, och vända på asken med tändstickor så Tretow tappade alla tändstickorna 

på marken då han öppnade den. Det är därför ABBA:s fyra medlemmars minnen 

som fäst sig vid platserna museet presenterar och som mina informanter betonar att 

besökaren ska få uppleva ABBA genom. Det är därför genom platsen, vid vilka 

ABBA-medlemmarnas minnen fästs, som besökaren ska få uppleva ABBA. ATM 

ger i sina rekonstruktioner tillgång till platserna genom ”triple notion of the real”. 

Kevin Moore (1997) menar att utställningar kan bli mer effektiva och väcka 

engagemang genom att placera ”the real thing” in the real place” och att den senare 

är lika viktig som den första. Finns inte den verkliga platsen att tillgå kan museer 

rekonstruera platser. Att använda ”the real place” genom rekonstruktioner handlar 

om att återföra objekt till dess ursprungliga sammanhang där det fick sin betydelse. 

Platserna berättar tillsammans en historia om respektive medlem i ABBA, som 

sedan bildar bandet, skapar musiken, och framför den innan gruppen upplöses. De 

behandlar således inte specifika händelser utan ger tillgång till gruppmedlemmarnas 

minnen om hur det gick till. 

Moore (1997) menar även att museer med fördel kan inkorporera ”the real 

person” i utställningar. Tolkas materialen av individer som gav platser och objekt 

dess betydelse, skapade och använde dem kan vi nå bättre förståelse för den 

materiella kulturen. Den populärmusikaliska historien är inte långt borta i termer av 

tid och därför har alla medlemmar varit mer eller mindre delaktiga i museet och 

dess utformning. De har läst in audioguider som besökare möter i anslutning till 

platserna (om besökaren betalat de 40 kronorna extra för att ta del av den). Besökare 

får därför tillgång till deras minnen av vad som hänt, hur det gick till och hur 

musiken skapades. ATM försöker därmed föra tillbaka objekten till dess 
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ursprungliga kontext i vilken de hade betydelse för individerna som använde dem, 

och ABBA:s fyra medlemmar tolkar sedan den materiella kulturen för besökare 

med hjälp av sina minnen. Det är deras 1970-tal; deras version av denna tid som 

museet presenterar. Moore menar att sådan typ av utställning har bäst potential att 

göra det förflutna levande för besökare. Museet försöker således skapa ”a real 

relationship to past events” som kan ”carry the past into the present” (Moore 1997: 

135). Med hjälp av dessa miljöer, objekt och audioguide är målet att ta besökaren 

så nära ABBA det är möjligt, de ska i princip kunna ”gå in i miljöerna”. 

Tonen i audioguiden är varm och anekdotisk med små berättelser om roliga 

händelser och viktiga ögonblick, till exempel då de båda paren träffade varandra. 

Det skapar en nostalgisk blick som ser tillbaka på en tid som inte kommer igen, då 

de var unga, kära och kunde ha ”sportshorts, gympaskor och en t-shirt på mig hela 

tiden”. Det är denna tid som museet försökt spegla via ABBA, som Johan uttryckte 

det: ”the carefree days […] den sista tiden man kunde gå i trätofflor och jeansshorts 

och sommaren tar aldrig slut […] på det stora hela har vi [människor generellt] 

ganska nostalgisk bild av att det [1970-talet] var ’the carefree days’”. Därför 

presenteras också Sverige i sommarskrud. Fred Davis (1979) kategorisering av 

nostalgi anlägger ett analytiskt perspektiv på begreppet och anger museets 

inriktning. Simpel nostalgi handlar om att det var bättre, vackrare eller lyckligare 

förr. Vid reflexiv nostalgi åtföljs de nostalgiska känslorna med frågor rörande 

sanningen i påståenden och om de nostalgiska minnena är korrekta. Tolkande 

nostalgi följs av reflektioner som inte bara handlar om historisk korrekthet utan 

analyserar även den nostalgiska upplevelsen (varför känner jag mig nostalgisk?). 

Jag menade att ATM förhåller sig till simpel nostalgi och kontrasterade det med 

Bohman och Lindevalls (2003) beskrivning av perspektivering. Begreppet handlar 

om problematisering, relativisering, att ge bakgrund och kritiskt granska frågor. 

”Perspektivering” kan uppnås genom att visa att företeelser och värderingar är 

skapade och inte bara finns naturligt, och genom att visa alternativ i samtiden såväl 

som i det förflutna till vad som finns idag. ”Perspektivering” hade kunna rikta 

museet mot den reflexiva eller tolkande nostalgin, men ATM ser inte det som deras 

uppgift. De berättar historien om de vanliga människorna som hade ovanligt stor 

framgång, ”the cinderella story about us”32, som Björn Ulvaeus uttryckte det. Det 

är således inte specifika händelser som betonas av ATM utan minnen, ”generella 

händelser”, som ska ge en känsla av hur det var eller hur det kan ha varit att ha ett 

möte på Stikkans kontor, sitta i den lilla stugan och skriva låtar, spela in en låt i 

polarstudion, förbereda sig inför en konsert eller spela in en musikvideo med Lasse 

Hallström. Det är dessa ”generella händelser” som ATM vill att besökaren ska få 

uppleva och bidrar till att göra ATM till ett performativt rum. 

                                                 
32 Youtube, sökord: abba moscow > ABBA’s Bjorn Ulvaeus visits Moscow to promote the band’s new museum 

[2016-04-03] 
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Förutom tekniken ”triple notion of the real” ska de interaktiva stationerna ta 

besökaren nära ABBA och låta dem uppleva hur det kan ha varit att vara medlem i 

ABBA. Tillsammans skapar de interaktiva stationerna ett parallellt narrativ 

besökaren kan gå in i och bli medlem av gruppen; ”Become the fifth member of 

ABBA”. Vid stationerna får besökaren utföra ”samma uppgifter” som ABBA i 

direkt anslutning till en representation av platsen där de utförde uppgiften under 

1970-talet. Vid rekonstruktionerna var målet att besökaren ska komma dem så nära 

att de ”i princip kan gå in i” det. Med hjälp av de interaktiva stationerna går 

besökaren parallellt med ABBA, och få chansen att uppleva känslan av att vara 

bandets femte medlem. Således betonar ATM besökares engagemang och agens. 

Det anses för tråkigt att ha glasmontrar. Istället har museet velat skapa en spännande 

miljö och interaktivitet för att besökare ska bli engagerade. Därför har miljöerna 

rekonstruerats istället för att ”bara” placera objekt bakom glas och därför är de 

interaktiva stationerna viktiga för ATM. ”The sky is the limit”, menar Kristina, det 

går att göra vad som helst i ett museum. Att ställa ut objekt i montrar är för tråkigt 

och då kommer inte heller besökare till museerna. ”Kunden har rätt”, menar hon. 

Om de tycker att det är ”för tråkigt vid museerna så kommer de inte, och det vill vi 

ju”. Är det för tråkigt kommer bara besökare som har ett specifikt intresse, och det 

är för lite, menar hon. Besökare måste således bli engagerade av utställningar och 

de interaktiva stationerna uppfattas som ett viktigt medium att göra det genom. 

Kristina jämförde dem med datorspelens förmåga att fånga spelarens 

uppmärksamhet och har försökt implementera det i utställningen. Därför har museet 

skapat ett parallellt narrativ som besökare kan gå in i och engagera sig i. 

Bagnall (2003) beskriver besöket vid en kulturarvsplats som performativ då det 

är en fysisk upplevelse av performativitet och reminiscens, vilket fångas begreppet 

emotionell realism. Begreppet refererar till ”the way in which the sites may engage 

visitors on an emotional and imaginary level, and engender feelings that are 

meaningful and ‘real’” (Bagnall 2003: 88). Bagnall betonar den fysiska upplevelsen 

av platsen och materialet, genom vilket besökare kan ”perform” emotionellt och 

”imaginatively”. Föreställningsförmågan (”imagination”) är viktig för att besökare 

ska nå emotionell realism. Att kulturarvsplatsen skapar känslor är viktigt eftersom 

de gör det lättare att föreställa sig händelser eller situationer som skapar emotionella 

gensvar hos individen som föreställer sig det förflutna. Därför menar Bagnall att 

det är viktigt att uppmuntra besökare till ett emotionellt engagemang istället för att 

”bara” presentera fakta, och menar att det emotionella engagemanget kan fostra en 

tro på det ”verkliga” i upplevelsen av det kulturella materialet. Det är detta som 

museets utställningar ska åstadkomma. Vid de interaktiva stationerna upplever 

besökare musiken ur ett annat perspektiv och hela kroppen engageras i att 

utförandet av uppgifterna. Hörseln engageras genom hela museet med musik och 

på vägen fram till ”scenen” där besökare får chansen att uppträda som ABBA:s 

femte medlem hörs det ur högtalaren hur publiken ropar ”we want ABBA!”. Genom 
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”triple notion of the real” och de interaktiva stationerna vill ATM erbjuda besökare 

upplevelsen av ABBA och en förståelse för hur de kan ha varit och hur de skapade 

musiken och därmed föreställa sig hur det kan ha varit att vara i ABBA. Därför 

skapas ATM som ett performativt rum tillsammans med dess besökare. 

För att lyckas skapa engagemang är även det protetiska minnet viktigt. Mina 

informanter menar att nästan alla har någon form av relation till ABBA, antingen 

som ”hardcore fans” eller som individer som växt upp med ABBA, men även den 

yngre publiken har en relation till ABBA, inte minst på grund av ”Mamma Mia!” 

musikalens stora succé. Därför kan man tala om både ett levt upplevelsebaserat och 

protetiskt minne. Den fysiska och kognitiva upplevelsen, såväl som individers 

tidigare erfarenheter och kunskap formar individens förståelse av platsen. Besökare 

konstruerar föreställda världar vid kulturarvsplatsen baserade på tidigare 

erfarenheter och kunskap. Det emotionella engagemanget med sådana föreställda 

världar spelar stor roll i förmågan att föreställa sig platsen eller händelsen. Därför 

kan tidigare erfarenhet av det kulturella materialet bidra till det emotionella 

engagemanget, och i förlängningen emotionell realism (Bagnall 2003). Således är 

det protetiska minnet en viktig resurs för ATM, inte bara för att det utgör en 

ekonomisk grund, även för att starka känslor ska triggas av materialet då människor 

har en relation till det redan innan museibesöket, och kan då uppleva emotionell 

realism, och gör ATM till ett performativt rum i vilket de kan föreställa sig hur det 

måste varit att vara medlem i ABBA och hur de upplevde ABBA under en specifik 

period. 

Om historia fäster sig vid händelser och minne fäster sig vid platser är det 

viktigaste för ATM inte att markera händelser utan ge tillgång till vad Cohen & 

Roberts (2014, 2015) kallar performativt rum där upplevelsebaserade minnen eller 

protetiska minnen kan återupplevas och förkroppsligas. Då ATM betonar känslan 

och platser istället för händelser, betonas även besökares agens, såväl i form av de 

interaktiva stationerna som i förståelsen av miljöer och objekt som presenteras. 

Betoningen av känslan gör att det inte handlar om att berätta en oförvanskad version 

av det förflutna och utbilda besökare. Istället kan många olika förståelser av 

materialet uppkomma och återupplevas. Därför är det heller inte objektens 

originalitet som är det primära för museet (även om de är viktiga och av betydelse). 

Det primära är att de skapar en känsla för ABBA. Alla fakta och andra uppgifter, 

betonar mina informanter, måste vara korrekta, men besökaren måste deltaga för 

att upplevelsen ska uppstå. Det protetiska minnet är viktig i processen och därför är 

det ABBA som populärkulturella ikoner som gör dem till ett museivärdigt objekt 

eftersom den tidigare relationen till dem både ger en ekonomisk grund och bidrar 

framkalla de emotionella svaren till det kulturella materialet. 

Det uppfattas av mina informanter som att många människor har frågat efter ett 

”ABBA-museum” och därför ska de ha det (”kunden har rätt”). Till skillnad från 

det traditionella kulturarvet blir det själv-auktoriserade populärkulturella 
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kulturarvet således legitimerat för att det har ”mass appeal” och är populärt. Som 

Moore (1997) förklarar är det populärkulturella av massorna och för massorna. Det 

är inte det mest unika och estetiskt tilltalande objekten vår civilisation har 

producerat och därför har populärkulturen förståtts som en motpol i vilket det 

vackra, kreativa och gamla ställs mot det som är kommersiellt massproducerat. Det 

är en kommersiell produkt och har därför inte setts som ”autentisk”. När det 

populärkulturella skapas som kulturarv av själv-auktoriserade institutioner är det 

dess förmåga att engagera, återuppleva och föreställa sig de populärmusikaliska 

produkterna som legitimerar det som kulturarv. Därmed är det ”folket” som 

legitimerar ABBA som ett legitimt kulturarv, men ”folket” är inte del av en nation 

eller annan bestämd grupp. Det är en mängd individer världen över som delar 

intresse och har en relation till en kulturell ikon de intresserar sig för och vill 

uppleva. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna undersökning har varit att bidra till diskussionen om det 

populärmusikaliska kulturarvet, som det råder kunskapsbrist om inom disciplinen. 

Det saknas kunskap angående vad som blir utsett till kulturarv, hur det presenteras 

och hur det legitimeras som ett kulturarv eller museivärdigt objekt. Jag har därför 

sökt efter svar på dessa teman i relation till ABBA och ”ABBA the Museum”. Jag 

har använt mig av etnografiska metoder för att finna svar på frågorna. Jag har 

intervjuat fem personer, haft mailkonversation med en sjätte och utfört 

observationer i museets utställningar. Jag har även använt mig av museets 

pressutskick och olika Youtubeklipp relaterade till ATM. 

ATM betonar känslan av att komma nära ABBA och föreställa sig hur det kan 

ha varit att vara i ABBA. Därmed vill ATM erbjuda besökare ett performativt rum. 

En av teknikerna för att skapa detta är genom ”triple notion of the real”. Objekt 

placeras i rekonstruktioner av viktiga platser ABBA arbetade i, och besökare guidas 

av ABBA: medlemmar genom audioguiderna. Minnen fäster sig vid platser (Cohen 

& Roberts 2014: 252), och det är ABBA:s medlemmars minnen som fäst sig vid 

platserna och besökare får ta del av. Invid rekonstruktionerna av de viktiga platserna 

är interaktiva stationer placerade. Besökare får därigenom göra ”samma sak” som 

ABBA gjorde; spela in låtar, mixa dem, prova kläder, spela in en musikvideo och 

uppträda på scen tillsammans med ABBA. ATM vill genom detta förmedla känslan 

av hur det var att vara medlem i ABBA. ATM är därför ett performativt rum i vilket 

besökare kan föreställa sig hur det var att vara i ABBA, och hur de var. För att fostra 

en tro på det ”verkliga” i upplevelsen av utställningen är emotionell realism viktigt, 

vilket väcks av kognitiva, fysiska, sinnliga upplevelser. Rekonstruktionerna och de 

interaktiva stationerna ska således göra så att besökare kan emotionellt och 

”imaginatively perform” och föreställa sig hur det kan ha varit att vara i ABBA. 

Även tidigare erfarenheter och kunskap är viktigt. Besökare konstruerar 

föreställda världar baserade på erfarenheter och kunskap, varför det protetiska 

minnet är viktigt för att göra ATM till performativt rum. 

Det protetiska minnet har uppstått i en modern kontext karaktäriserad av 

transnationella flöden av kapital, information och individer. Bilder och narrativ 

kunde med de moderna informationsflödena röra sig globalt med stor hastighet 

samtidigt som det kapitalistiska systemet gjorde dessa bilder och narrativ 

tillgängliga för alla som kunde betala för dem. ABBA är en sådan kulturell produkt. 

Det protetiska minnet begränsas därför inte av varken tid eller rum och därför har 

väldigt många människor en mer eller mindre utvecklad relation till ABBA. Det 

protetiska minnet skapar därför både en ekonomisk grund för museet, och bidrar till 

besökares förmåga att engagera sig i det kulturella materialet och tro på det 

”verkliga” i upplevelsen av ABBA. Tillskillnad från det traditionella kulturarvet – 
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som räknas som ”hög” kultur, är gammalt, materiellt, unikt, nära associerat med en 

nation och det mest estetiskt tilltalande – är ABBA av massorna, och förutom att 

ABBA anses vara ett av de bästa banden som skapade fantastiska låtar, legitimeras 

ABBA som ett museivärdigt objekt av deras popularitet och människors relation 

och engagemang relaterat till ABBA. 
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