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Förord 
 

Vi vill framförallt rikta ett stort tack till de människor som har tagit sig tid att delta i vår 
studie, utan dem hade inte denna studie blivit av. Caroline Fagerlind, Susanna Pettersson, Per 

Hedström och Ing-Marie Halling, tack för er öppenhet och ert varma emottagande. 
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och värdefulla råd guidat oss under denna process. 

 
OOO 
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skulle vi göra utan er. 
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Sammanfattning 
 
Syftet med denna uppsats är att studera relevansen av Pierre Bourdieus teorier idag genom att 

undersöka om bakgrunden hos individer påverkar vem som arbetar på ett fint – gentemot ett 

populärkulturellt museum och om denna distinktion uttrycker sig i museernas 

organisationsidentiteter. För att samla in empiriskt material genomfördes fyra semi-

strukturerade intervjuer med personer på ledande positioner från Nationalmuseum och ABBA 

the museum. Även analys av arbetsannonser utfördes för att nå vilka egenskaper som eftersöks 

på vardera museum. 

 

Utfallet av studien visar att det finns tendenser av det finkulturella på Nationalmuseum och av 

det populärkulturella på ABBA the museum som vi kan knyta till de intervjuade personernas 

bakgrund. I ett fall av de fyra intervjuade stämde inte Bourdieus teorier helt, vilket gör att 

teorierna i det anseendet kan ifrågasättas. Distinktionen återfanns även i arbetsannonserna. 

Dessa tendenser mot det fin- och populärkulturella lyser delvis igenom i 

organisationsidentiteten.  

 
 
Nyckelord: Pierre Bourdieu, finkultur, populärkultur, Nationalmuseum, ABBA the museum, 
organisationsidentitet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Abstract 
 
The purpose of this study was to investigate the theories of Pierre Bourdieu to capture their relevance 

today. Does the background of an individual affect whether they choose to work at a high culture 

museum or a museum of popular culture? Furthermore, if this expresses itself in the organizational 

identity. To collect empirical data four semi-structured interviews were performed with persons in 

managerial roles at the Swedish Nationalmuseum and ABBA the museum. An analysis of employment 

advertisements was also carried out to reach which attributes were required at the two museums. 

 

The study show that Nationalmuseum have tendencies categorising them as high culture whilst ABBA 

the museum is of the popular kind. Both findings can be related to the backgrounds of the interviewed 

managers. However, one of the four cases did not match with the theories of Bourdieu, making the 

theories in that regard questionable. The distinction was also found in the employment advertisements. 

These tendencies towards the high – and popular culture partially shines through in the organizational 

identity. 

 

Key words: Pierre Bourdieu, high culture, popular culture, Nationalmuseum, ABBA the museum, 

organizational identity. 
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1. Inledning 

 

“The point of my work is to show that culture and education aren't simply  

hobbies or minor influences” 

Pierre Bourdieu (New York Times, 2001) 

 

1.1 Bakgrund 

“Vem är jag?” är en fråga som vi nog alla ställt oss någon gång. Att skapa sig en identitet kan 

vara viktigt för att dels ringa in sin egen existens men också för behovet av att tillhöra eller 

skilja sig från andra. Den franska sociologen Pierre Bourdieu menar att människans vilja att 

tillhöra är driven av en törst på värdighet som endast samhället kan släcka, att bli bedömd av 

andra erkänner ens existens och sociala betydelse, ens skäl till att leva (Sundell, 2011). Liksom 

människor behöver även organisationer ha ett preliminärt svar på frågan “Vilka är vi?” för att 

kunna agera effektivt internt samt externt med andra organisationer (Albert, Ashforth & Dutton 

2000, s.13). Svaret blir medarbetarnas kollektiva uppfattning, vilket i sin tur färgas av deras 

identitet; bakgrund och intressen (Gioia et al. 2010). Organisationsidentiteten placerar även 

organisationen inom dess verksamma fält gentemot andra organisationer. Både den individuella 

samt den organisatoriska identiteten blir föremål för undersökning i denna studie. 

 

Ett område fyllt av organisationer med motstridiga identiteter, där det är högst essentiellt att 

kunna placera sig, är kulturområdet (Bourdieu 1993, ss.72-73). Just kulturområdet är känt för 

sina diskussioner om vikten av vem som tillhör var; är det en verksamhet för det smala 

finkulturella eller de populärkulturella som attraherar massorna. Vart organisationen placerar 

sig i detta, avgör vilken av de omtalade smakerna och kvaliteterna som organisationen kommer 

att tillhöra.  

 

Stockholms kulturområde består av aktörer som bland annat muséer, gallerier, livemusik och 

teatrar, men även kulturjournalister och besökare. Ett område där de aktörer med mest 

erfarenhet och kunskap om begränsningar och möjligheter har övertaget - och på så vis styr 

resten av aktörerna (Bourdieu 1993). Nykomlingar måste på ett eller annat sätt rätta sig efter 

spelreglerna för att överleva, men kan på samma gång utmana fältets struktur genom att erbjuda 

ett nytt speldrag. På detta sätt har kulturområdet formats - och omformats - allt eftersom nya 

aktörer har utmanat de mer etablerade aktörerna. Donald Broady, kultursociolog, distanserar 
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kulturområde från andra, då han menar att det fungerar på ett unikt vis och beskriver det som 

ett mer eller mindre självständigt område: “Deltagarna i spelet på ett autonomt fält är mer 

beroende av varandra, av kollegorna och konkurrenterna, än av omvärlden” (Broady 2012, s.7).  

 

En högst etablerad aktör av det finkulturella slaget är Nationalmuseum, Sveriges största konst- 

och designmuseum (Nationalmuseum u.å.c). De har verkat sedan 1863 och “var ett av de första 

offentliga konstmuseerna i Europa” (Nationalmuseum u.å.b). De visar upp klassisk konst, så 

som måleri och skulptur från den svenska historien, med verk så långt tillbaka som till 1500-

talet fram till nutid. Det är en plats som ger liv till konsthistorien, där du i person kan se de stora 

verken från århundradena (Arndtzén 2018). De har presenterat målningar från bland annat 

“Sveriges mästarmålare” Anders Zorn (Nationalmuseum u.å.a), och Carl Larsson - som anses 

tillhöra skaran av Sveriges mest älskade konstnärer (Carl Larsson gården 2016). Dennes stora 

väggmålning i Midvinterblot som idag hänger i trapphallen på Nationalmuseum är ett bra 

exempel på hur värdeskapande inom kulturområdet sker genom diskussionen mellan aktörerna 

på området. Målningen refuserades initialt av Nationalmuseum då de inte ansåg att den var 

tillräckligt skickligt målad, och har sedan dess varit mittpunkten för en stor debatt kring vad 

som skall räknas till det svenska kulturarvet (Hodén 2018). Genom debatten och 

uppmärksamheten från aktörer inom området har målningen alltså tillskrivits värde, och är idag 

en stor attraktionskraft på museet (Epstein & Nordegren 2018). Utöver den svenska konsten så 

visar Nationalmuseum även stora internationella konstnärer, vilket markerar nationen som ett 

viktigt kulturland (Hodén 2018).  

 

Det finkulturella kan således alltså användas som en markör som visar på status gentemot andra 

länder, aktörer eller individer. Den franske sociologen Pierre Bourdieu (1992a, s.88) menar att 

den privilegierade grupp som besitter förmågan att förstå finkulturen särskiljer sig från 

andra.  Vidare menar han att denna förmåga är något som inte kan läras in utan som går i 

generationer och etableras i människan genom dess uppväxt och utbildning (Bourdieu 1992a 

ss.88-89).  

  

Som antites till finkulturen ställer Bourdieu den populära smaken, något som han menar är en 

attraktion till den lättåtkomliga, banala typen av kultur (Bourdieu 1992a, s.84). Denna typ av 

konst och kultur har utmanat de klassiska konstarterna sedan Nationalmuseum slog upp 

portarna. Utvecklingen sedan 1800-talet har medfört nya konstarter så väl som omtolkningar 
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av etablerade, klassiska konstarter, vilket bidragit till att kulturfältet formats om. Bourdieus 

resonemang utmynnar i en dikotomi mellan finkulturens klassiska konstarter och 

populärkulturens kommersiella underhållning (Bourdieu 1992a, s.84). Populärkulturen ger, 

folket vad de vill ha: den är lättillgänglig, kommersiell och den kräver inget förarbete utan kan 

njutas av rätt och slätt, det är kultur för massorna (Bourdieu 1992a, ss.80-84) Dessa nya 

masskulturella uttryck utmanar alltså tidigare definitioner av vad “konst” är. Broady skriver 

exempelvis att konstens autonomi är ett passerat stadium: “det är inte längre fult för konstnärer 

att tjäna pengar”, och menar att området “slukas av underhållnings- och kändisindustrin” 

(Broady 2012, s.7). Det masskulturella uttrycket kontrasterar det finkulturella uttrycket och 

ringar in vad populärkultur är.  

 

Några som kan anses vara populärkulturen självt är musikbandet ABBA. På 1970-talet, 

indansande till discotoner med utsvängda byxor, skapade de en populärkultur utan dess like. De 

förtrollade inte bara Sverige utan hela världen och var det mest kommersiellt framgångsrika 

bandet i Sveriges historia (Ray u.å). 2013, 150 år efter att Nationalmuseum slog upp portarna, 

öppnades ett museum i ABBAs ära på Djurgården i Stockholm. Det interaktiva museet bevarar 

“medlemmarnas kläder, guldskivor, memorabilia och mycket mer” (ABBA the Museum u.å.b). 

De marknadsför sig med att du kan bli den femte medlemmen i ABBA - med hjälp av en 

hologramscen, genom att sjunga med i deras låtar och prova deras kostymer virtuellt (ABBA 

the Museum u.å.a).  

 

Där Nationalmuseum, med sin långa historia och klassiska konst, är ett tydligt exempel på 

finkultur så är ABBA the museum ett exempel från den populärkulturella grenen. Vi ser dem 

som två muséer som representerar vardera pol och är därför intressanta representationer att 

använda i denna studie.  

 

Vilken konst en människa väljer att åtnjuta, skorna från Waterloo eller en tavla av Rembrandt, 

menar Bourdieu alltså är beroende på en människas bakgrund. Denna bakgrund tar människan 

sedan med sig till arbetsplatsen, vilket blir en del i formandet av organisationsidentiteten. Så 

om olika publik dras till olika typer av konst, går Bourdieus teorier då att applicera på vilken 

bakgrund människor har som arbetar i museivärldens svar på det fin- och populärkulturella?   
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1.2 Problemdiskussion - distinktionen fram till idag 

Definitionen av vem som dras till fin- respektive populärkulturell konst har historiskt 

diskuterats vitt och brett och diskussionen kan följas långt tillbaka i tiden. Några röster genom 

tiden ger en överblick hur diskussionen har fortgått: 

 

 

Figur 1, Tidslinje över uppfattningar om fin- kontra populärkultur (Figur skapad av författare). 

 

Att uppfattningen om konsten och hur den bekräftas har skiljt sig åt, och fortfarande gör det, 

går det inte att ta miste om. Pierre Bourdieu ger ytterligare en röst om detta. Han menar att 

uppskattningen av typ av konstart bland annat ligger i människans utbildningsnivå: “Medan 

mottagandet av så kallade >>kommersiella<< produkter i stort sett är oberoende av 



  
 

  
5 

 

mottagarens utbildningsnivå, är de >>rena<< konstverken däremot bara tillgängliga för de 

konsumenter som har den disposition och kompetens som krävs för att kunna uppskatta den” 

(Bourdieu 1992b, s.223). De “kommersiella produkterna” kan här kategoriseras som 

populärkulturella verk, medan de “rena” konstverken är finkulturella. Genom sina studier i 

60-talets Frankrike visade Bourdieu på att denna kompetens och uppskattning är något som 

människan ärver från sina föräldrar. En raffinerad smak utgör en social markör och visar på 

tillhörighet i de privilegierade samhällsgrupperna. Den är inte något som kan köpas med 

pengar eller övas upp, den särskiljer därför samhällsgrupper (Sundell, 2011).  

 

Johan Fornäs, professor i media och kommunikation, menar dock att distinktionen mellan det 

finkulturella och populärkulturella håller på att luckras upp: ”[det] råder inte längre något 

dikotomiserande motsatsförhållande mellan högt och lågt, och det populära har därmed också 

fått en mer framskjuten och erkänd position” (Fornäs 2006, s.39). Även kulturvetaren Joachim 

Sundell (2011) menar att Bourdieus tankar i sin ursprungliga form är utdaterade, men att de i 

uppdaterad form är ytterst relevanta än idag. Han förklarar att då sociologin och människan är 

ständigt utvecklande så krävs nya tolkningar och omformuleringar (2011). Ändock påvisar 

den senaste Kulturanalysutredningen (2019, s.63) att det finns skillnader i vilken publik som 

dras till de olika typerna av kultur: “[s]killnaderna är tydligt relaterade till individernas 

tillgångar, framför allt utbildning”.  

 

Utbildning och vidare de arbete som väljs utgör en stor del av en människas vardag och identitet. 

Den utbildning och det yrke vi väljer kan även vara något vi ”ärver” av våra föräldrar (Institutet 

för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering [IFAU] 2008; Allastudier.se 2016). En 

undersökning gjorda av Du&Jobbet visar exempelvis att var tionde svensk har samma yrke som 

sina föräldrar (Allastuder.se 2016). Samma undersökning visar även att intresse och status på 

yrket också är en del av anledningarna, där det senare handlar om vilken social klass man tillhör, 

vilket även en undersökning utförd av IFAU (2008) understödjer. Ur denna studie går det att 

dra paralleller till Bourdieus teorier. Detta väcker frågan om människor som attraherats av att 

arbeta på ett finkulturellt museum såsom Nationalmuseum, kontra ett populärkulturellt; ABBA 

the museum, besitter olika bakgrund. 

 

För att försöka fånga essensen av en organisation, dess identitet, här i bemärkelsen fin- eller 

populärkulturell, bör man enligt forskarna Albert & Whetten framförallt undersöka personer 
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som sitter på ledande positioner, då dessa sätter ramverken och strukturen för organisationen. 

Därav undersöker denna studie just dessa personer bakgrund och tar hjälp av Albert & 

Whetten’s verktyg för att samla in de kollektiva uppfattningarna som råder på vardera museum. 

 

1.3 Syfte 

Studiens syfte är att studera relevansen av Bourdieus teorier idag genom att undersöka om 

bakgrunden hos individer skiljer sig mellan de som arbetar på ett fint- gentemot ett 

populärkulturellt museum och om den distinktionen uttrycker sig i museernas 

organisationsidentiteter. 

 

2. Teori 

Detta kapitel inleds med en presentation av Pierre Bourdieus teorier, som kommer att användas 

för att studera distinktionen mellan det fin- och populärkulturella samt bakgrunden hos ledarna 

på Nationalmuseum och ABBA the museum. Kapitlet avslutas sedan med att introducera Albert 

& Whetten´s teorier som används som verktyg för att undersöka museernas respektive 

organisationsidentitet, vilket är den gemensamma uppfattningen om museets “vilka är vi?”.   

 
2.1 Teorier av Pierre Bourdieu 

Pierre Bourdieu var en fransk kultursociolog som studerade kulturen och utbildningssystemet i 

Frankrike under 60-talet (Bourdieu 1994, s.9). Hans intresseområde ökade ständigt och 

inbegrep bland annat konsten, litteraturen och språket. Även under de kommande årtiondena 

fortgick och utvecklades hans studier då han sökte att finna ”samband mellan social struktur, 

kultur och smak” (Bourdieu 1994, s.9). Utifrån dessa studier utvecklade Bourdieu begreppen 

habitus, kapital och fält, vilka kommer att användas i denna studie för att försöka förstå 

komplexiteten inom det kulturella fältet.  

 

2.1.1 Habitus 

Habitus är det begrepp som Bourdieu använder för att beskriva en människans förvärvade 

erfarenheter; det arv de har med sig från föräldrar och släkt (Bourdieu, 1994 s.155), i samspel 

med deras egna livserfarenheter (Bourdieu 1992b, s.312). Detta gör att olika människor tar till 

sig och reagerar på den sociala verkligheten på skilda sätt (Bourdieu, 1994 s.300). Det är alltså 

hur vi har socialiserats och lärts upp som barn i kombination med faktorer som vi själva kan 
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bestämma över, såsom utbildning, arbete och intressen. Habitus är kollektivt och socialt format 

och särskiljer en grupp från en annan. Bourdieu (1994, s.310) menar till exempel att en högre 

klass har en med raffinerad smak för mat och kultur. Bourdieu (1994, s.289) skriver även att 

smaken är fallenheten för att kunna utskilja och värdera det goda eller vackra och denna 

förmåga är kopplad till personens habitus.  

 

Vårt habitus avgör hur vi uppfattar omvärlden och hur den uppfattar oss (Bourdieu, 1994). Att 

en person känner sig missanpassad eller utomstående i ett visst sammanhang beror på att denne 

inte har det habitus som krävs för att passa in (Bourdieu 1993, ss.46-47).  I denna studie kommer 

vi att undersöka respondenternas habitus för att se om det finns skillnader mellan de som arbetar 

på respektive museum.  

 

2.1.2 Fält  

Ett fält, menar Bourdieu är ett område i samhället som är avgränsat från andra områden. Det är 

inte en fysisk plats utan en socialt skapad sfär som hålls samman av en kollektiv tro inom fältet 

(Bourdieu, 1994 ss.166-67). Denna kollektiva tro delas av de aktörer som finns på fältet, så som 

till exempel individer, länder eller institutioner. Bourdieu (1993, s.72) fastställer att dessa 

aktörer är i en ständig strid om vad som anses värdefullt och uppskattat inom fältet. Vidare 

menar han att de aktörer som innehar dominerande positioner på fältet är de som bestämmer 

spelreglerna och vilken typ av kapital som kan ge en hög position inom fältet (1993 ss.72-73).  

De dominerande strävar ständigt efter att behålla sin position som just dominerande (Bourdieu 

1994, s. 234). Fältet som undersöks i studien är det kulturella fältet i Stockholm där 

Nationalmuseum och ABBA the museum är två aktörer tillsammans med bland annat andra 

museum, konstnärer, kulturkritiker, institutioner och så vidare. Nationalmuseum innehar en 

position av lång historia och en etablerad plats inom såväl Sverige som internationellt, medan 

ABBA the museum kan ses som en nyare aktör på fältet.  

 

2.1.3 Kapital  

Kapital är de resurser och egenskaper som en människa har och som ger dem en position på det 

specifika fältet, det habitus en person har återspeglas i personens kapital (Bourdieu 1994, s. 

269). Kapital är ett konstruerat socialt förhållande vars effekter fungerar inom vissa fält, men 

inte nödvändigtvis inom andra, det finns kulturellt-, ekonomiskt- och socialt kapital, samt det 

övergripande symboliska kapitalet (Bourdieu 1993, ss.31-34). Ett högt kulturellt kapital är att 
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kunna förstå och njuta av det finkulturella, att kunna föra sig i dessa kretsar och uttrycka sig 

med ett avancerat språk (Bourdieu 1994, s.298). Medan det ekonomiska kapitalet är i form av 

till exempel hög lön, aktieinnehav eller kunskaper om marknaden (Bourdieu 1994, s.293). Det 

sociala kapitalet är sociala nätverk och relationer (Bourdieu 1993, ss.32-33). Kapitalet får 

endast värde i en omgivning där det anses som värdefullt, således ger ett högt kulturellt kapital 

en hög position på det kulturella fältet, du får inte samma position med ett högt ekonomiskt 

kapital (Bourdieu, 1994 s.156). I denna studie kommer vi även att undersöka respondenternas 

kapital för att se om skillnad finns mellan de som arbetar på respektive museum.  

 

2.1.4 Begrepp: Finkultur och populärkultur  

Utifrån vår tolkning av Bourdieus teori och begrepp kommer denna studie att definiera 

finkultur som historisk, klassisk och svåråtkomlig, något som kräver förkunskaper för att njuta 

av. Det finkulturella vänder sig även ifrån det ekonomiska och värdesätter istället ett högt 

kulturellt kapital, i form av exempelvis utbildning, kunskaper om konsten samt ett avancerat 

språk. Populärkultur definieras som lättillgänglig, kommersiell och något som inte kräver 

några speciella förkunskaper för att åtnjutas. Detta är en kultur som vill nå ut till massorna och 

som söker ekonomiska vinningar. 

 

2.2 Organisationsidentitet 

Stuart Albert och David A. Whetten var de första som definierade begreppet 

organisationsidentitet (Whetten 2006, s.220), därav valde vi att utgå ifrån deras teorier och 

verktyg kring att definiera denna. Vi tar även Whetten’s senare förtydligande av denna i 

beaktning, för att få en mer nutida applicering av begreppen.  

 

Albert & Whetten (1985) menar att organisationsidentitet är ett begrepp som organisationer 

använder sig av för att beskriva olika aspekter av sig själva, och är de centrala och bestående 

attribut som en organisation har och som skiljer dem från andra organisationer. Dessa attribut, 

menar de, fungerar som referenspunkt för medarbetare då de agerar eller pratar å 

organisationens vägnar; det ”indikerar en organisations självbestämda unika sociala utrymme” 

som sedan kan användas för att exempelvis placera sig gentemot sina konkurrenter (Albert & 

Whetten 1985, s.89; Whetten 2006, s.220). Med andra ord menar de att genom att definiera 

organisationsidentiteten så blir det enklare att arbeta kring exempelvis värderingar, att förmedla 

visioner till medarbetare och att ta beslut då tillvägagångssätten är bestämda på förhand genom 
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att ha definierat kärnvärden och särskiljande egenskaper gentemot andra liknande verksamheter 

(Albert & Whetten 1985; Whetten 2006). Det är i och med detta även lättare att kunna luta sig 

mot förutbestämda värderingar och kategorier vid dessa tillfällen för att också undvika att agera 

ur karaktär. 

 

Enligt Albert & Whetten kan undersökningar om organisationsidentitet genomföras både på ett 

internt och externt plan, där det senare – dess publika identitet – handlar om att svara på frågan 

”Vilken typ av organisation är detta?” för mer uttalade image- och marknadsföringssyften. Den 

interna identiteten däremot fokuserar på mer specifika, känsliga och centrala karakteristika, 

såsom etiska, entreprenöriella och anställningsorienterade (Albert & Whetten 1985, s.94). Detta 

interna perspektiv är det vi kommer att använda oss av i denna forskning. 

För att kunna göra ett lämpligt uttalande av organisationsidentiteten på ett företag föreslår 

Albert & Whetten att dessa tre kriterier ska undersökas och definieras (1985; Whetten 2006): 

 

1.       Central karaktär, vilket menas med de karaktärsdrag som ses som essensen av 

organisationen, organisationens kärnvärden.  

2.       Särskiljningsförmåga, där egenskaperna som skiljer organisationen från andra 

organisationer inom samma verksamhetsområde belyses. 

3.       Kontinuitet, handlar om vad som har gjort verksamheten till vad som den är idag, och 

eftersöker något som alltså har präglat organisationen över tid. 

 

Det central karaktär vill komma åt är det identitetsbeteende som särskiljer organisationen som 

något viktigt och essentiellt, det är attribut som manifesterar organisationens kärnverksamhet 

och där det som organisationen värderar högst reflekteras (Whetten 2006, s.222).  Albert & 

Whetten (1985, s.91) menar dock att det inte är möjligt att skapa en universal lista med alla 

aspekter som anses vara viktiga, alternativt oviktiga i en organisation. Därav är det inte möjligt 

att definiera detta kriteriet som en definitiv uppsättning mätbara egenskaper, utan det måste 

bedömas utifrån givna syften och teorier. I denna studie likställer vi central karaktär med de 

kärnvärden som studieobjekten arbetar med. 

 

Särskiljningsförmåga handlar i huvudsak, som namnet avslöjar, på vilka sätt som separerar 

organisationen ifrån andra. (Whetten 2006, s.221) Det är attribut som organisationen använder 
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för positiv särskiljning och spänner över vad som krävs och vad som är idealistiskt för en viss 

typ av organisation (Whetten 2006, s.222). 

Det tredje kriteriet vill ringa in kontinuiteten inom en organisation. Det är attribut som har 

överlevt tidsmässigt eller på annat sätt fungerar som “oåterkalleliga åtaganden” (Whetten 2006, 

s.222). Det kan handla om det som har gjort organisationen till vilka de är idag, som är starkt 

förankrade och ”inbäddade” i organisationens historia (Whetten 2006, s.224). 

Whetten (2006, s.225) understryker att det inte behöver vara karaktärsdrag som anses vara 

tidsmässigt gamla och etablerade som kan användas som centrala och särskiljande. Istället för 

att invänta det ’naturliga tidsurvalet’ i vilka som överlever, så kan organisationer belysa sådana 

attribut genom att integrera och göra dem centrala i organisationens policys, förfaranden eller 

praxis. 

 

2.3 Hur studien använder teorierna 

Bourdieus teorier kommer att användas för att undersöka bakgrunden hos de personer som är i 

ledande position på de två museerna samt även i utvärderingen kring museernas tillhörighet till 

det finkulturella gentemot det populärkulturella. Då de ledande positionerna sätter ramverken 

för museerna använder vi Albert och Whetten’s teori och verktyg om organisationsidentitet för 

att fånga upp om vi kan se en koppling mellan ledarnas bakgrund och en gemensam uppfattning 

om arbetsplatsen.  

 

Utifrån det fynd vi funnit i primärdatan kommer vi även att studera arbetsannonser för att se 

om egenskaper som eftersökes kan kopplas till Bourdieus teorier, samt om det går att utläsa 

organisationsidentitetens kriterier i dessa. 
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3. Metod & Tillvägagångssätt 

 

3.1 Metodval 

 
För att finna individernas habitus, fält och kapital samt kunna koppla dem till 

organisationsidentitet, så använder studien en kvalitativ ansats, där fokus kommer att läggas 

på att tolka och analysera ord och text. En strategi som Bryman & Bell (2011, s.391) 

benämner som “tolkningsinriktad eller interpretativ”. Resultaten kommer sedan att jämföras 

mellan de olika museerna, en så kallad komparativ studie (Bryman & Bell 2011, s.89). För att 

uppnå detta kommer vi att använda oss av en kvalitativ innehållsanalys av intervjuer och 

arbetsannonser. 

 

3.2 Kvalitativ innehållsanalys av primärdata, semi-strukturerade intervjuer 

Intervjuer används i denna studie för att att försöka nå en djupare insikt i 

undersökningsdeltagarna uppfattningar och erfarenheter (Denscombe, 2009 s.232). En enkät 

eller surveyundersökning kunde ha utförts för att samla in data kring respondenternas bakgrund 

och utbildning men då vi anser att identiteten är något mer komplex samt att det kan finnas 

subtila drag som gås miste om i en sådan typ av datainsamling (Denscombe, 2009 s.232) så är 

intervjuer att föredra. 

 

Enligt Bryman och Bell så utförs den semistrukturerade intervjun genom att teman som 

intervjun utgår ifrån i förväg valts av forskaren. Detta gör att undersökningsdeltagarna obundet 

kan tala och uttrycka sig i enlighet med egna värderingar och personlighet (Bryman & Bell 

2011, s.475). Semistrukturerade intervjuer valdes därför, då de även ger utrymme för 

respondenten att ge en mer omfattande bild av sin situation och arbetsplats (Denscombe, 2009 

s.234). Den semistrukturerade intervjun är flexibel (Bryman & Bell 2011, s.415) vilket gör att 

efterföljande frågor och funderingar kan tas upp under intervjun, detta kan ytterligare hjälpa att 

bilda en omfattande bild av studieobjektet. Personliga semistrukturerade intervjuer är dessutom 

passande för studien då de inger ett förtroende att diskutera saker som kan anses som privata 

(Denscombe 2009, s.235). Detta är oerhört viktigt för studiens syfte då vi undersöker om 

människors bakgrund uttrycker sig i organisationen, vilket vi kan få en bild av genom att lägga 

ihop respondenternas åsikter och erfarenheter. Då den personliga identiteten, respondents 
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habitus och kapital, är av yttersta vikt i denna studie, är det något som kan framkomma i högre 

grad i en personlig intervju.  

 

3.3 Kvalitativ innehållsanalys av sekundärdata, arbetsannonser 

För att försöka få en djupare inblick i de olika organisationernas sätt att uttrycka sig, 

vilken bakgrund och vilka erfarenheter de eftersöker i medarbetare, samt för att hitta 

organisatoriska värderingar analyserade vi arbetsannonser som skapats inom ramen 

för organisationen (Bryman & Bell 2011, s.316). Bryman & Bell (2011, s.565) menar 

att denna ansats “ingriper ett sökande efter bakomliggande tema”, och detta passar 

berörd forskning i sökandet efter uttryckssätt nyanserade av dikotomin.  

 

3.4 Insamling av data 

 
3.4.1 Urval  

För att belysa de två polerna i dikotomin finkultur - populärkultur så valdes två museum som 

står för vardera sida, ett så kallat subjektivt urval (Denscombe 2009, s.37). Med ett subjektivt 

urval handplockas studieobjekten medvetet. Då tidigare kunskap fanns om de två museerna hos 

författarna, valdes dessa för att belysa fall på vardera pol. Att de båda muséerna befinner sig i 

Stockholm kom från en bekvämlighetssynpunkt (Denscombe 2009, s.39), samt som en följd av 

Kulturanalysmyndighetens undersökning 2019 (s.68) som visar att det är i storstäderna som 

flest grupper tar del av finkulturen. 

 

Information om de två olika verksamheterna:  

Museum  Nationalmuseum ABBA the Museum 

Organisationsform Statlig myndighet Ägs av POP HOUSE SWEDEN AB 

Inträde / person  0kr, subventionerat via staten 250kr vuxen/ 95kr barn/ 175kr student 

Antal anställda 135 st (2017) 36 st (2017)  

Information hämtad från intervjuer samt årsredovisningar 2017, då 2018 inte fanns att tillgå. 

(Nationalmuseum 2017; POP HOUSE SWEDEN 2017)  
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Intervjuer i person gjordes först med beslutsfattarna för de valda museerna, då de är dessa som 

sätter ramverket för organisationens identitet och utarbetar processer för hur detta ska 

genomsyra organisationen. Detta är något som Whetten (2006, s.225) även anser är rätt 

tillvägagångsätt för att undersöka en organisations identitet, där högre positioner sätter mening 

åt verksamhetens arbete, samtidigt som de ringar in hur resterande positioner ska agera. 

  

De efterföljande intervjuerna gjordes av ledare i mellanpositioner på museet som arbetar nära 

utställningarna på olika sätt: Chef för utställningar samt Curator. Dessa valdes då de först och 

främst arbetar nära den konst som museet representerar, samt är påverkade av satta ramverk för 

organisationen samtidigt som de har ansvar att föra dessa vidare till medarbetare de är ansvariga 

över.  

 

En kort presentation av de personer som intervjuades: 

Susanna Pettersson, Överintendent och myndighetschef på Nationalmuseum. Har arbetat 

på museet sedan 2018. Intervjun skedde 25/4 2019, kl. 11:00, intervjutid: 44:44 min. 

 

Per Hedström, Chef för avdelningen utställningar på Nationalmuseum. Arbetat på museet 

i projekt sedan 20 år tillbaka och har sedan drygt 10 år haft en fast anställning. Intervju 

(via telefon) 3/5 2019, kl. 11:30, intervjutid: 39:32 min. 

 

Caroline Fagerlind, Museum Director på ABBA the museum. Har arbetat med den 

turnerande ABBA world utställningen sedan 2010 och tillträdde som museichef för 

cirka 2 år sedan. Intervju 17/4 2019, kl. 10:00, intervjutid: 47:00 min. 

 

Ing-Marie Halling, Curator och tidigare Museum Director på ABBA the museum. Var med 

och startade museet. Svarade på frågorna via e-post 8/5. 

 

Det totalt fyra intervjuerna täcker i vår mening en del av verksamhetens ledningsnivå, vilket 

gett oss ett underlag för analys som ryms inom tidsramen för studien. Fler skulle såklart vara 

att föredra för att nå en bredare och djupare analys och bild av verksamheterna. 

 

Att arbetsannonser valdes var främst då det är en källa till att se vilka bakgrunder som eftersöks 

för anställning samt även då Albert & Whetten menar att det i officiella dokument, såsom 
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arbetsannonser, är ett verktyg för organisationer att sprida sin organisationsidentitet (Albert & 

Whetten 1985, s.95). Vi valde att titta på annonser som eftersökte värdar, säljare samt 

butikssäljare för att få representation av bakgrund från de personer som möter besökarna på 

museet. Två stycken annonser från vardera museum valdes för att kunna jämföra internt hur 

arbetsplatsen och tjänsterna beskrevs. Då ingen större skillnad återfanns gällande detta ansåg 

vi att det var tillräckligt antal för studiens ändamål. En annons för tjänsten som museivärd samt 

en annons för säljare på Nationalmuseum ansåg vi vara likvärdiga med två annonser som 

butikssäljare på ABBA the museum, detta då ABBA the museum inte har en uttalad tjänst som 

museivärd, utan det arbetet ingår i butiksäljarens.  

 

3.4.2 Genomförandet av intervjuerna 

Vi utarbetade en intervjuguide genom att använda teman kopplade till Bourdieus teorier samt 

Albert och Whetten’s organisationsidentitetsteori. Frågorna kopplade till Bourdieu var av en 

mer direkt natur, för att påvisa habitus och kapital, såsom utbildning, bakgrund och 

erfarenheter. De frågor som berörde organisationsidentiteten var av mer öppen karaktär för att 

försöka nå de subjektiva tankarna kring ämnet - deras upplevda verklighet. Då studiens frågor 

om uppväxt, föräldrar och intressen är personliga och även kan vara känsliga så bör forskaren, 

enligt Denscombe (2009, s.244), ha i åtanke hur mycket en person faktiskt vill delge till någon 

de inte känner. Till följd av detta har vi även varit extra tydliga med att förklara att de inte 

behöver svara på de frågor som de känner är för privata, dock har alla som har intervjuats varit 

väldigt öppna och tillmötesgående.  

 

Nationalmuseums intervju med Överintendenten hölls på Amiralitetshuset på Skeppsholmen, 

en “symbolbyggnad för stormaktstiden och flottan” samt är “ett viktigt landmärke i 

huvudstadens historiska stadsbild” (Statens Fastighetsverk u.å.). Byggnaden som utgör kontor 

för delar Nationalmuseums personal ligger cirka 500 meter från museet, på Skeppsholmen. Vi 

kontaktade överintendenten genom dennes assistent som bokade in tid och plats för vårt möte. 

Intervjun genomfördes på överintendentens kontor med utsikt över Gamla stan, en tyst lugn 

miljö med stilren inredning, konst och böcker. Intervjun med Museum Director på ABBA the 

museum hölls i museets lobby-område, där hotellgäster avnjöt frukost. Diverse populärmusik 

spelades i högtalarna och en lång kö bildades för att gå in på museet under den tid vi satt där. 

Samtidigt som vår intervju ägde rum skedde en rekryteringsintervju med museets floor manager 

i en annan del av lobbyn.  
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Den efterföljande intervjun gjordes via telefon med Chefen för avdelningen utställningar på 

Nationalmuseum och den sista med Curatorn på ABBA the museum via e-post. Detta för att 

det inte fanns möjlighet att träffas i person. Intervjun på telefon med Chef över 

utställningsavdelningen på Nationalmuseum skedde mitt på dagen, vid överenskommen tid. Att 

hålla intervjun på telefon kan både ha gjort respondenten villigare att svara på frågor då 

intervjuarens fysiska närvaro inte påverkar energin, men kan på samma sätt ha gjort att 

respondenten inte känner en samhörighet och svarar mindre öppet på frågor (Statistiska 

Centralbyrån 1990, s.15). Intervjun på e-post med Curator kom sent in i studien. Svaren blev 

kortare i förhållande till intervjuerna i person och telefon, samt så fanns inte möjlighet att ställa 

följdfrågor på samma sätt, framförallt på grund av tidsbrist. Detta gör att underlaget för denna 

intervju är begränsad för analys i jämförelse med övriga intervjuer.  

 

3.4.3 Bearbetning av intervjumaterial 
 
Då intervjuguiden utarbetades kring teman kopplade till Bourdieus teorier samt 

organisationsidentitet så har nyckelord valts ut för att kunna kategorisera och koda datan. De 

nyckelord som användes för att ringa in Bourdieu var: habitus; där vi kodade svaren kring 

uppväxt och bakgrund, fältet; där kodades svaren om hur liknande och andra aktörer på fältet 

samt fältet i helhet benämns samt kapital; här kodades frågor gällande hur den ackumulerande 

erfarenheten används och benämns. För organisationsidentitet utarbetades frågor som berörde 

de tre kriterier som Albert & Whetten menar hjälper till att definiera detta (1985, s.90): Central 

karaktär; här användes främst kärnvärden i intervjun för att ringa i den centrala karaktären, 

särskiljningsförmåga; här ställdes frågor hur de som intervjuades ser på liknande och 

särskiljande museer samt kontinuitet; här gällde frågan vad som har gjort museet till vad det är 

idag. Dessa samlade vi under det övergripande nyckelordet organisationsidentitet.  

 

3.4.4 Bearbetning av arbetsannonser 

Det vi fokuserade på när vi analyserade de utvalda arbetsannonserna var om teman eller 

uttryckssätt som involverar finkulturellt och/eller populärkulturellt framträdde. För att ringa in 

dessa sökte vi nyckelbegrepp som sedan samlas under teman som berör habitus, kapital samt 

organisationsidentitet. Enligt Denscombe (2009, s.308) är “tanken är att texten - helt oberoende 

av vad som har varit författarens medvetna avsikt - innehåller vissa ledtrådar till ett djupare 

rotat och eventuellt oavsiktligt budskap som faktiskt kommuniceras”. 
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De nyckelbegrepp vi plockat ut, i förhållande till teman, är: 

Habitus: 

 Kvalifikationer; vad som eftersöks. 

 Egenskaper; vilka karaktärsdrag eftersöks. 

Kapital: 
 Språkbruk; hur annonserna uttrycker sig på olika sätt gällande vokabulär, akademiskt 

kontra talspråk.  

 Kapital; erfarenheter och intresse som eftersöks. 

Organisationsidentitet: 

 Kärnvärden; hur dessa återfinns i annonsen 

 Särskiljningsförmåga; hur de uttrycker att de särskiljer sig från andra museer 

 Kontinuitet; om detta återfinns i annonsen 

 

3.5 Uppsatsens trovärdighet 

 
3.5.1 Validitet i primärdata, intervjuer 

För att bekräfta att data från intervjuer är riktiga bör en validering, såsom en kontroll, av datan 

utföras för att öka trovärdigheten kring den (Denscombe 2009, s.265). Detta är dock svårt i de 

fall där intervjun rör frågor om att få fram intervjupersonernas uppfattningar och åsikter, vilket 

denna studie framförallt handlar om. De kontroller som kan göras i och med detta är att 

kontrollera rimligheten i datan, med andra ord så bör datan bedömas utifrån i vilken 

utsträckning den intervjuade personen ”kan förväntas känna till fakta och ha kunskap om det 

ämne som diskuteras” (Denscombe 2009, s.267), och även om den intervjuade personen 

uppfattar frågorna på det viset som författarna avser dem att uppfattas. Då nyckelpersoner 

valdes från museet med ledande positioner samt positioner rörande handhavandet av 

utställningarna, så anses personerna inneha väsentlig och tillförlitlig kunskap att kunna svara 

på frågor om museets verksamhet samt dess position på fältet.  

 

3.5.2 Bedömningskriterier för sekundärdata, arbetsannonserna kvalitet 

För att kunna bedöma dokumentens kvalitet, och således dess brukbarhet och trovärdighet för 

analys i vår studie, kommer vi att använda Scotts (1990) fyra kriterier för denna värdering 

(Denscombe 2009, s.301) 
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Autenticitet är om vi kan försäkra oss om att materialet är äkta och ursprungligt. De 

arbetsannonser som användes hittades antingen på museernas egna hemsidor eller på allmänt 

bekanta förmedlingssidor som handhar arbetsannonser. Beskrivningarna kring museet samt 

kontaktdetaljer som nämns i annonserna är riktiga i förhållande till museernas 

organisationsbeskrivning, så vi anser att materialet kan ses som äkta och ursprungligt. Det som 

talar emot det är förstås de annonser om hittades på förmedlingssidor, men vi anser ändå att 

rimligheten att de skulle vara oäkta är låg.  

 

Trovärdighet i detta fall handlar om att ställa sig kritisk kring om materialet är riktigt – om det 

är utan felaktigheter och förvrängningar. De annonser vi studerade skrevs i syfte av att vara just 

arbetsannonser, så det finns ingen anledning att ifrågasätta om materialet skulle vara oriktigt i 

detta fall. Som i de flesta fall kring text-kommunicerat material kan det förstås finnas 

missförstånd kring hur ord kommuniceras mellan människor inom ramen för subjektiv tolkning, 

men det är något som finns i åtanke och som är en del i den kvalitativa forskningen (Denscombe 

2009). Därav anses dessa arbetsannonser ha en hög trovärdighet.  

 

Representativitet behandlar frågan om dokumentet är typiskt i sitt slag. De studerade 

arbetsannonserna är typiska i sitt slag och har strukturerats och författats som generella 

arbetsannonser, därav anses representativiteten vara hög i detta fall 

 

Innebörd handlar om huruvida innehållet anses vara tydligt, eller om det finns drag av 

underliggande undermeningar. Då syftet med arbetsannonser generellt är att vara tydlig i den 

mening att försöka attrahera rätt personer att ansöka om tjänsten så kan tydligheten i det fallet 

anses vara god. Dock kan arbetsannonser av samma anledning även ha en insäljande funktion 

av organisationen, där en förskönad bild kan utmålas, vilket bör tas i åtanke vid analys. 

 

3.5.3 Verifiering av studiens data 

Att kunna underbygga och verifiera studiens resultat är en viktig del av forskningen för att 

kunna påvisa trovärdighet i utfallet (Denscombe 2009, s.378). Tillvägagångssättet är att kritiskt 

granska forskningen utifrån fyra grundvalar, vilka vi kommer att gå igenom här nedan: 

 

Validitet ”hänvisar till noggrannheten och precisionen” (Denscombe 2009, s.378) i den 

insamlade datan, samt huruvida studien använder rätt typ av data i förhållandet till 



  
 

  
18 

 

forskningsfråga. I denna studie valdes intervjuer, främst för att försöka fånga subjektiva åsikter 

och uppfattning från intervjupersonerna, samt kunna ställa följdfrågor, vilket vi anser andra 

metoder har begränsade möjligheter till. En enkät eller surveyundersökning kunde ha utförts 

för att samla in data kring respondenternas bakgrund och utbildning men då vi anser att 

identiteten är något mer komplex samt att det kan finnas subtila drag som gås miste om i en 

sådan typ av datainsamling (Denscombe, 2009, s.232) så är intervjuer att föredra. I detta 

anseende anser vi att validiteten är tämligen hög. Att vi även spelade in och transkriberade 

intervjuerna gör att noggrannhet och precision uppnåddes i hantering av datan, även i och med 

att möjlighet finns att gå tillbaka och lyssna på intervjun för att försäkra sig om att svaren 

uppfattades korrekt. Det som talar emot validiteten är att vi på grund av tidsbrist inte hade 

möjlighet att gå tillbaka till intervjupersonerna för uppföljningsfrågor när väl analysen pågick. 

Detta hade gett oss en djupare och stadigare grund för analys. Att vi använder både intervjuer 

och arbetsannonser, kan dock göra att trovärdigheten ökar i vår studie då flera källor som 

jämförs med varandra kan bekräfta eller bestrida utfallets trovärdighet (Denscombe 2009, 

s.380). Gällande att arbetsannonser valdes, så anser vi dessa vara en bra källa till vad museerna 

eftersökte i framtida medarbetare. Dessa talar såklart inte hela sanningen i vilka personer som 

sedan faktiskt anställs eller som redan anställts, men vi anser ändå att det ger ett riktmärke i 

egenskaper och erfarenheter som eftersökts. Ett bättre metodval hade möjligtvis varit att samla 

information ifrån samtliga medarbetare genom exempelvis intervjuer eller enkäter, men för 

detta fanns det inte tid inom ramen för denna studie. 

 

Att uppnå en hög tillförlitlighet handlar om huruvida konsekvent forskningen är, och om den 

skulle återge samma resultat vid ett annat tillfälle (Denscombe 2009, s.378). Då studien utgår 

ifrån personer med individuella erfarenheter och åsikter är det svårt att se att det skulle vara en 

exakt liknande utgång vid en upprepning av studien. Dock skulle säkert exempelvis liknande 

kvalifikationer eftersökas i efterträdare till positionerna vi både intervjuade och analyserade i 

arbetsannonser, så resultatet kan möjligtvis i den bemärkelsen till viss del återge liknande 

resultat. 

 

Generaliserbarheten berör huruvida forskningsresultaten går att applicera på andra typer av 

liknande företeelser (Denscombe 2009, s.379) eller om det är unikt för det särskilda fallet som 

studien undersökte. Då studien utgår från personliga tankar, åsikter samt erfarenheter så är det 

svårt att se att en generaliserbarhet skulle gå att göra. Vi kan dock se likheter i de personer som 
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intervjuades från samma arbetsplats, vilket gör att en viss generaliserbarhet försiktigt kan 

utläsas. Emellertid var en del av studiens syfte att försöka utläsa om Bourdieus teorier är 

aktuella på ett mer eller mindre generaliserbart plan, men urvalet behöver vara större för att 

kunna dra vidare slutsatser om generaliserbarhet.  

 
Objektivitet har för avsikt att undersöka om forskningen är opartisk, och huruvida forskarna 

varit neutrala till inverkan på resultatet (Denscombe 2009, s.379). Objektivitet i analyser av 

tolkande karaktär kan vara svårt då det handlar om att frångå subjektiva underliggande 

övertygelser som forskaren kan tänkas att ha. Detta har vi i denna studie försökt att frångå 

genom att ha en konsekvent diskussion emellan författarna genom studiens gång, just för att 

behålla dragna slutsatser så objektiva som möjligt.  

 

4. Resultat & analys 

 
Nedan presenteras analys av det empiriska materialet. Först presenteras resultatet från 

intervjuerna under rubriker som är ordnade utefter de teman som utarbetades; habitus, fältet, 

kapital samt organisationsidentitet. Sedan presenteras resultaten som framkom ur 

innehållsanalysen av arbetsannonserna. 

  

4.1 Habitus  

Habitus, de ackumulerade erfarenheter en människa har tillsammans med de arv de tar med sig 

från sina föräldrar. För att kartlägga habitus behövde vi försöka fånga de mer privata elementen 

hos intervjuobjekten och därför ställdes frågor i Bourdieu-nsk anda kring deras uppväxt och 

intressen samt utbildning och erfarenhet.   

   

Studien fann en skillnad i uppväxt och bakgrund hos de personer som arbetade på vartdera 

museet, som påvisar distinktionen mellan det fin – och populärkulturella. Överintendenten på 

Nationalmuseums farfar var professor i konsthistoria vid Helsingfors Universitet och farmor 

var konstnär. Fadern var även arkitekt medan modern var rektor i en lågstadieskola. Detta 

habitus bidrar till ett högt kulturellt kapital och intresset för konsten har alltid funnits i hennes 

liv. Däremot var Chefen för utställningars far en ingenjör och sedan ekonom medan modern 

var sjuksköterska, han beskriver det själv som “arbetarklassbakgrund”. Det fanns dock alltid en 
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viss närhet till kulturen i att föräldrarna gick på diverse teater samt läste skönlitteratur. Någon 

gång gick familjen tillsammans på museum och han har alltid haft ett levande intresse för bilder. 

Hans habitus har inte ett lika stort anspråk på det kulturella kapitalet.   

 

I Museum Director på ABBA the museums bakgrund finns en tydlig koppling till det 

ekonomiska med en moder som var marknadschef och fader som var egenföretagare, vilket har 

gett henne ett stort intresse för affärer och företagande. Curatorn på ABBA the museums far 

var chef för Lantmännen med ursprung från en bondefamilj och hennes mor arbetade som 

restaurangchef.  Vi ser tydligt att ledarna från ABBA the museum har en koppling till 

näringslivet med föräldrar i chefspositioner och ett högt ekonomiskt kapital.   

    

Studien fann även att Överintendenten och Chef för utställningar på Nationalmuseum har ett 

högre kulturellt kapital i form av att de båda är doktorander i konsthistoria och båda har en 

extensiv bakgrund inom museum, de började som guide och biljettförsäljare och utvecklade sin 

karriär samt ackumulerade det kulturella kapitalet till där de är idag.  De ledande positionerna 

på ABBA the museum har även de en gedigen utbildning, däremot inom det mer kommersiella 

vilket visar på ett högre ekonomiskt kapital. Museum Director har en kandidat från IHM 

Business School samt tidigare kunskaper i grafisk design. Curatorn har en svenska utbildning 

från Stockholms Universitet, mask- och perukmakeri utbildning från Riksteaterns 

elevutbildning samt film- och teaterproduktionsstudier vid Filminstitutet, utöver detta även en 

extensiv karriär inom film och TV.  

 

Sammantaget har de ledande positionerna på Nationalmuseum ett högre kulturellt kapital vid 

jämförelse mellan muséerna, samt en oerhörd specialisering inom det specifika ämnet – konst 

och museum, vilket understödjer Bourdieus teori om det finkulturella. Ledarna på ABBA the 

museum har ett lägre kulturell kapital men högre ekonomiskt kapital samt bredare erfarenheter 

från så väl företagande som grafisk design, film och media. Detta påvisar en tillhörighet till det 

populärkulturella som mer lättillgängligt och kommersiellt. 

  

4.2 Fältet  

För att kartlägga fältet ställdes frågor för att ringa in uppfattningar om vad som är 

populärkulturellt gentemot finkulturellt. I svaren fanns en skillnad i hur de talade om fältet, där 

Nationalmuseums ledare erbjöd ett historiskt perspektiv medan ABBA the museum fokuserade 
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på människors åsikter i nutid. Det fanns även ett stigma kring begreppen som kom fram i att 

Nationalmuseum inte ville kallas finkulturellt. Överintendenten på Nationalmuseum bidrog 

med en grundad analys om distinktionen mellan fin- och populärkultur och förklarar att det ser 

helt annorlunda ut idag än vad det gjorde på 1800 och 1900-talet. Hon tog bland annat upp 

Upplysningsidealet, och sa att det var då museisamlingar skulle öppnas upp till bredast möjliga 

publik. Chefen utställningar berättade att det som utmärker Nationalmuseum är ”en lång 

tradition av specialistkunskap i kombination med en fin konstsamling, som har givit en viss 

status” och som hänger samman med de ”old masters” så som Rembrandt.  

  

Ledarna för ABBA the museum menade att vad som är finkulturellt kontra populärkulturellt är 

kopplat till personers åsikter, Curatorn sa även att det är “Same same, den graderingen finns 

inte i min värld. All in the eyes of the beholder”. Det fanns även en självklarhet i att benämna 

ABBA the museum som populärkulturellt och Museum Director benämnde det även som 

”fulkultur”.  

  

När det kom till finkultur framkom det i Överintendentens svar att hon inte vill att 

Nationalmuseum förknippas med det då det ofta likställs med elitism. Hon vill hellre 

kategorisera Nationalmuseum som ”Museet för alla”, som förvisso visar klassisk historisk konst 

men som arbetar för ”tillgänglighet i olika former, inte enbart kulturell, utan också social och 

ekonomisk”. Hon sa även att sociala medier och informations-bildflödet i dagens samhälle har 

gjort att den “finkulturella”- tröskeln är mycket lägre, och hon menar att gemena man är beredd 

att titta på och tolka vad man ser på ett annat sätt idag än tidigare. Även Chefen för utställningar 

var något skeptisk till begreppet men menade att Nationalmuseum är finkulturellt i den 

bemärkelse att de visar historisk konst. Överintendenten berättade vidare att vi inte har några 

rätta svar gällande konsten, utan att konstverket sker i mellanrummet mellan verket och 

åskådaren, utan den personen som kommunicerar med konstverket, så blir det ingenting. Hon 

sa vidare att det är viktigt att se till varje individ som kommer till museet och deras identitet 

och behov. De gör detta genom bland annat besöksundersökningar som ligger till grund för hur 

de bygger programpunkter. Chefen för utställningar berättade vidare att ABBA the museum har 

ett ”mycket lättare tilltal” och är mer lättillgängligt, vilket är något som han anser är bra och 

önskar att Nationalmuseum ska arbeta mot. 
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4.3 Kapital  

Studien fann även relevans i Bourdieus begrepp socialt kapital i form av kontakter och nätverk. 

Överintendenten på Nationalmuseum fann tidigt en person som vägledde henne i konstvärlden. 

Genom att vara sekreterare i Ateneums vänner, en museivänförening till Konstmuseet Ateneum 

(Ateneum 2019), fick hon möjlighet att träffa Leena Peltola som blev hennes mentor i ett tidigt 

skede i hennes karriär. Peltonen lärde henne “den gamla traditionen” i hur man på bästa sätt går 

tillväga i möten med konstnärer, hur verk till utställningar väljs och hur utställningar byggs upp. 

Detta visar på ett socialt kapital samt ett högt kulturellt kapital som mentorn överförde till sin 

adept. Curatorn på ABBA the museum kom i kontakt med bandet ABBA genom sin pojkvän 

som då spelade gitarr med dem. Hon arbetade sedan länge med bandet och var sedan en 

nyckelperson då museet startades. Museum Director hade sedan tidigare en personlig relation 

till Curatorn, vilket var en av anledningarna till att började sin karriär inom museet. Båda dessa 

två visar på ett högt socialt kapital i sina nätverk, vilket här visar sig kan leda till 

arbetsmöjligheter och således ekonomiskt kapital i form av pengar.  

 

4.4 Organisationsidentitet 

För att försöka fånga in organisationens identitet ställdes frågor kopplade till Albert & Whettens 

tre kriterier: kärnvärden, särskiljningsförmåga och kontinuerlighet; vad har gjort museet till 

vad det är idag? Resultaten presenteras nedan under rubriker med dessa namn.  

 
4.4.1 Kärnvärden 

ABBA the museum och Nationalmuseum arbetar båda kring värdeord som finns definierade i 

policys som ska förmedlas vidare till medarbetare. Både Överintendenten på Nationalmuseum 

och Museum Director på ABBA the museum var tydliga med att dessa inte endast är ord på ett 

papper, utan att det är något som har skapats genom gediget teamarbete och ska användas i det 

praktiska arbetet varje dag. Mot ABBA the museums värdeord: ”Kunskap, Omtanke och 

Passion” så använder Nationalmuseum: ”Att arbeta tillsammans, Vara inspirerande och 

Modig”.  Museum Director på ABBA the museum kommenterar dessa med: ”det är så 

klockrent, det är precis det som jag tänker på när jag tänker ABBA museum”. Överintendent 

på Nationalmuseum säger att personalen ska kunna luta sig mot värderingarna, och framförallt 

gällande i att ta modiga beslut: “men då tar vi riskerna också, och det är helt okej att någonting 

går åt skogen då och då, annars kan man inte växa och utvecklas som organisation”. Att orden 

benämns och uttrycks som essentiella funktioner på detta sätt anser vi sätter dem som essentiella 
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för verksamheten. Något som även Albert & Whetten kommenterar på följande sätt: ”a common 

ingredient…is that the essential characteristics of the respective organizations are the focus of 

important decision making activities” (Albert & Whetten 1985, s.92).  

 

Det är svårt att hitta någon stark distinktion mellan fin- och populärkulturellt i kärnvärdena 

mellan museerna. Båda museernas värdeord spelar på breda allmänna ord, och kan ha flera 

olika betydelser beroende på vem frågan ställs till. Ett exempel på detta är ordet kunskap som 

ABBA the museum nämner, och kan knytas i Bourdieus termer till bildande. Det finkulturella 

enligt Bourdieu ställer högre krav på kunskap i den bemärkelsen att vara utbildad vid lärosäten. 

I ABBA the museums fall verkar det dock mest vara relaterat till en kunskap som museet ser 

till att bistå med inom ramen för anställningen genom exempelvis föreläsningar av människor 

som arbetat aktivt med ABBA. Denna typ av tilldelad kunskap via arbetet kan då möjligtvis ses 

som mer populärkulturell då det blir en generell ”ytligt” kunskap. 

 

Ordet Passion däremot går möjligtvis att analysera i distinktions-termer. Museum Director på 

ABBA the museum menar att passion ”finns i allt vi gör, från att starta en biograf till att ta hand 

om en besökare”, något som också kan anses byggas upp i och med den tidigare nämnda 

vidareföringen av kunskap som organisationen tillhandahåller. Att utläsa från intervjun med 

Museum Director på ABBA the museum så använde hon begreppet ”superservice” i svaret på 

frågan vilka egenskaper som eftersöks vid anställning. Detta begrepp var något som vi anser att 

hon knöt mest passion kring. Dock är ordet passion något som vi anser möjligtvis uttrycks något 

starkare i Nationalmuseums identitet i den bemärkelsen att de bland annat kräver mer 

”sakkunnighet”. Chef för utställningar på Nationalmuseum berättade att det är en arbetsplats 

som kräver en oerhörd specialisering i de olika arbetsrollerna och att det: “generellt är viktigt 

att man verkar rimligt bra på exakt det man ska göra, alltså att man har erfarenheter eller 

utbildning som passar till det”, något som kan knytas an till Bourdieus tankar om bildning och 

högt kulturellt kapital. 

 

Att Nationalmuseum valt ”att vara modig” i sina kärnvärden förklarar Överintendenten främst 

gäller att våga ta risker. Men det går även att utforska ordet modig samt ordet inspirerande som 

ett försök att sänka tröskeln till det finkulturella i den mening att vara modig och inspirerande 

för besökarna. Bourdieu säger: ”working-class visitors who venture into museums often feel 

out of place and…disoriented because they are not well prepared to confront the works on 
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display and because, in the museum itself, they do not find any aids to make their visit easier” 

(Bourdieu & Darbel 1991b, s.94). Med denna innebörd i orden kan det ses som att medarbetare 

ska kunna inspirera till att uppleva den så kallade “fina konsten”, och på samma gång vara 

modiga nog att hjälpa en vilsen besökare. 

 

4.4.2 Särskiljningsförmåga 

Både Curator och Museum Director på ABBA the museum var överens om att hela museets 

koncept och upplevelse var något unikt, och de nämnde framförallt att det inte är något annat 

museum som använder artisterna själva i audioguiden. Här kan drag från populärkultur anas, 

framförallt då ordet ’upplevelse’ nämns vilket kan kopplas ihop med de attribut som Bourdieu 

sätter kring definitionen av populärkultur som kommersiellt och lättillgängligt för massorna. 

Till skillnad från ABBA the museum sätter Överintendent på Nationalmuseum det i ett 

tidsperspektiv. Hon menar att Nationalmuseum har ett väldigt speciellt läge i och med detta då 

museet har en gedigen historia bakom sig, som skiljer sig från alla andra museer i Sverige. Hon 

nämner också att ”samlingarna är inom det bredaste och rikaste, så betydelsen är väldigt stor”. 

I och med tyngden som läggs på det historiska och på rikedomen i klassiska verk så skiner 

begreppet finkulturellt igenom. 

 

Gällande särskiljningsförmåga gentemot andra arbetsplatser berättade Curator på ABBA the 

museum att: ”ingen av oss har arbetat på museum tidigare så vi kan inte jämföra. Men i min 

bok fungerar kreativt arbete på samma sätt var du än är”. Även Museum Director tar upp de 

anställdas olika bakgrund inom andra branscher som en unik egenskap för arbetsplatsen.  

Överintendenten på Nationalmuseum var inne på samma spår som Curator på ABBA the 

museum och menar att det finns vissa grundstenar, eller principer, som gäller för alla 

arbetsplatser i museibranschen. Vidare kommenterade hon skillnaden att arbeta på 

Nationalmuseum gentemot ett mer kommersiellt museum såsom ABBA the museum på 

följande vis: “det gäller mest sakkunnig personal och hur kapaciteten används. De som arbetar 

skapar museet”. Där Curator och Museum Director på ABBA the museum nämner bredden i 

egenskaper ifrån andra branscher som positivt, så kan Överintendentens svar gällande att just 

se den explicita spetskunskapen kring konsten som en resurs, återigen kopplas till det 

finkulturella med ett högre bildande och kulturellt kapital kring konst. 
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4.4.3 Kontinuitet; Vad har gjort museet till vad det är idag?  

I frågan om kontinuitet har denna studie framförallt inriktat sig på att försöka få fram vad 

intervjupersonerna anser vad som har gjort organisationen till vad den är idag. Här blir 

distinktionen ganska tydligt uppdelad i fin- och populärkulturell. Chef för utställningar på 

Nationalmuseum berättar att det är just konsten som han anser har gjort museet till vad det är 

idag: “en lång tradition av specialistkunskap i kombination med en rätt fin konstsamling som 

har givit en viss status och kanske även den väldigt traditionellt finkulturella imagen, som jag 

också tror hänger samman med gamla ’old masters’”. Med “old masters” menar han äldre 

erkända konstnärer såsom Rembrandt, och menar att de är oerhört förknippade med traditionell 

fin konst. “Det blir inte på något sätt mer traditionellt finkulturellt än så”. 

 

Museum Director på ABBA the museum trycker på det ”initiala entreprenörskapet” när de 

startade museet. Där ”drivna människor med breda kunskaper inom olika områden” spelade in 

för framgången ”samt intresset för ABBA och att föra musikskatten vidare”. De ”breda 

kunskaperna” kan ses som att organisationen besitter en masskunskap, kanske som en del att 

försäkra sig om att ha många olika verktyg för att attrahera så många och så brett som möjligt. 

Denna strategi kan vara ett tecken på populärkulturellt tänkande. Att även entreprenörskapet 

nämns, kan vara ett tecken på populärkultur i den bemärkelsen att museerna drivs av olika 

strategier gällande mål. I den ekonomiska strategin, som kan innefatta entreprenörskap, ligger 

det mycket fokus på ekonomisk vinst. Den strategin går emot den strategi som de finkulturella 

bör befinna sig i, nämligen ett förnekande av ekonomi och vinst, och som mer eller mindre 

”struntar i den befintliga publikens förväntningar” (Bourdieu 1992b, s.169). Att 

Nationalmuseum inte skulle bry sig om sin publiks förväntningar är såklart inte något som 

stämmer, men vi finner inte att det har samma uttalade vinststrategi som ABBA the museum. 

Överintendenten på Nationalmuseum kommenterar detta när hon säger att det inte är deras 

uppgift att ”dra ur folk ut sofforna”, utan deras uppgift är att garantera att möjligheten finns att 

besöka dem. 

 

4.5 Innehållsanalys av arbetsannonser 

Nedan följer innehållsanalys av de två arbetsannonser från vardera museum, varefter resultatet 

sedan presenteras i en tabell. Det fanns stora likheter i annonserna från Nationalmuseum, samt 

i annonserna från ABBA the museum, därav presenterar vi de kategorier som vi fann likvärdiga 

tillsammans. Efter detta följer en presentation av de kategorier som skiljde sig åt.  
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Det framkom en ganska tydlig distinktion mellan fin- och populärkulturellt när analys gjordes 

utav efterfrågad bakgrund, där Nationalmuseum satte tydligare och högre krav på habitus och 

kulturellt kapital i form av längre sakkunnig erfarenhet och specialiserat intresse samt ett 

avancerat språkbruk. Även genom särskiljningsförmågan och kontinuiteten visar de på den 

historiska anknytningen och de klassiska verken. ABBA the museum eftersökte mer erfarenhet 

kring retail och service, vilket kopplar dem till det populärkulturella. Deras eftertryck vad gäller 

organisationsidentiteten låg även i antalet besökare och ekonomiska framgångar. De 

egenskaper som eftersöktes var dock lika, såsom att personen ska vara trevlig, positiv och 

ansvarsfull. 

 

Analysen visar en stark betoning på det kommersiella i annonserna från ABBA the museum 

medan det finkulturella skiner igenom annonserna från Nationalmuseum. Det första tecknet mot 

det kommersiella var att det inte fanns någon uttalad arbetsannons för ”värd” till ABBA the 

museum, vilket det fanns för Nationalmuseum. Istället eftersöktes ”butiksförsäljare” vars 

uppgifter var att agera värd samt ett ”aktivt säljande i shopen”, tillskillnad från Nationalmuseum 

där ”informationsförmedling” var den främsta arbetsuppgiften. Informationsförmedling är 

något som kan kopplas till sakkunnighet, och vidare till ett högre kulturellt kapital och det 

finkulturella. Att ABBA the museum inkluderar värdens uppgifter i butiksfärsäljaren visar på 

att det finns en större vikt vid försäljning än andra uppgifter. Då det i Bourdieus mening ligger 

i det finkulturellas natur att vända sig bort från ekonomiska faktorer och ekonomiskt värde är 

ABBA the museums fokus på försäljning något som gör att de kategoriseras som 

populärkulturellt. För ABBA the museum kan den bredare bakgrund som eftersöks ses som ett 

populärkulturellt drag, tillskillnad från den spetskunskap som eftersöks i det finkulturella 

kapitalet. Men det kan även vara ett tecken på att det är en mindre organisation (36st anställda 

kontra Nationalmuseums 135st), där medarbetarna är beroende av varandras hjälp i högre grad, 

där bredden bör innehas för att kunna utföra arbete inom fler arbetsområden än det dedikerade. 

 

Utöver detta används även olika språkbruk i annonserna från vardera museum. ABBA the 

museum använder ett vardagligare språkbruk med meningar som ”hantera många bollar 

samtidigt” och ”trivs med att träffa nya människor” i jämförelse med Nationalmuseums kanske 

något mer avancerade språk: ”entusiasmerande” och ”informationsförmedling till besökare”.  

Ett avancerat språk visar på ett högt kulturellt kapital och en tillhörighet till det finkulturella, 
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något som enligt Bourdieu avgränsar finkulturen från omvärlden. Att förstå språket och kunna 

använda det och föra sig i finkulturella kretsar gör att en person blir accepterad inom fältet. 

Detta är även starkt kopplat till habitus och visar på att Nationalmuseum eftersöker de som 

redan har ett avancerat språk och högt kulturellt kapital. ABBA the museums enklare språk 

visar på en större lättillgänglighet och att samma typ av språkliga förkunskaper inte krävs, vilket 

är definitionen av det populärkulturella.  

 

De kvalifikationer, erfarenheter och egenskaper som eftersöks kan vi likställa till vilka olika 

habitus och kapital som eftersöks av de olika museerna. Vi ser att Nationalmuseum har tydligare 

krav på förkunskaper och ett högt kulturellt kapital. ABBA har en större betoning på service 

och är inte lika strikta i de förkunskaper de kräver, vilket gör dem något mer lättillgängliga och 

visar på deras tillhörighet till det populärkulturella. ABBA the museum eftersöker någon med 

”tidigare arbetserfarenhet från retail” samt som ska ha ”hunnit jobba ett par år” medan 

Nationalmuseum söker någon med ”minst tre års erfarenhet”. Här använder Nationalmuseum 

ett tydligare krav gällande antal år, medan ABBA the museum är något diffusare men 

specificerar ändå att erfarenhet av retail är viktigt. Vidare eftersöker Nationalmuseum personer 

som har ”intresse för konst och design” vilket kan reflekteras i följande mening som förklarar 

en del av tjänsten: ”Vi skapar meningsfulla möten mellan konst och människor och personalen 

är nyckeln i besöksmottagandet” samt att ”du är personlig i ditt kundmöte och värnar och förstår 

att olikheter finns bland såväl besökare som kollegor och att det berikar mötet med konsten”. 

ABBA the museum skriver förklaring kring tjänsten på detta vis: ”för dig är det viktigt att alltid 

ge varje kund en trevlig upplevelse och att vara en god ambassadör för din arbetsgivare” samt 

att “du får gärna vara intresserad av musik och underhållning”.  

 

I dessa sammanställningar ser man tydligt hur olika strategier och fokus skiner igenom. 

Nationalmuseum uttrycker i annonsen att de letar efter personer med gediget intresse för 

konsten, och värden har en viktig del i just förmedlandet av konsten och ska vara en behjälplig 

brygga mellan besökare och konstverk. Detta uttrycker ett sökande efter personer med höga 

kulturella kapital, både i form av intresse man även stora kunskaper om konsten. Personen bör 

även erhålla ett habitus som gör att den lätt kan tala om och föra sig bland den finkulturella 

konsten. För ABBA the museum är service nyckelordet, och där intresse kring arbetsområdet 

gärna ska finnas. Service kan i detta fall kopplas ihop med en populärkulturell strategi med 

vinstintresse som bakomliggande faktor. Något som är intressant, och som kan analyseras i 
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samma resonemang, är hur ABBA the museum använder ordet kund istället för 

Nationalmuseums besökare. Detta kan definitivt säga något om hur en ekonomisk strategi sätts 

runt kunden hos ABBA the museum, och hamnar därmed i det populärkulturella perspektivet. 

 

Organisationsidentiteten uttrycks i annonserna genom särskiljningsförmåga och kontinuitet, 

samt till viss grad genom kärnvärdena. Samtliga kärnvärden var svåra att finna, men de som 

stod ut var framförallt ABBA the museums kärnvärde passion. Detta kärnvärde anser vi 

framkom i annonsen genom att de eftersökte någon med ”extraordinär känsla för service”. Här 

återkommer ordet service igen, vilket visar att det är en viktig del och egenskap som eftersöks 

hos ABBA the museum – och kan ses som en populärkulturell nyans med ekonomiskt fokus. I 

Nationalmuseums annons återfanns möjligtvis kärnordet inspirerande, och då i sammanhanget 

när de nämner att personer ska vara ”engagerad och entusiasmerande”.  

 

Det går även att se spår av särskiljningsförmågan och kontinuiteten i annonserna, där 

Nationalmuseum skriver om sin historia och om den klassiska konst som omringar 

arbetsplatsen. ABBA the museum framhåller framgångarna hos gruppen ABBA, de stora 

mängder besökare som kommit till museet samt hur det har rankat som en toppdestination för 

turister. Nationalmuseums särskiljningsförmåga ligger i just deras historiska förankring och de 

stora konstnärer som de visar upp, den kontinuitet som de har haft genom hundratals år. ABBA 

the museums särskiljningsförmåga är den upplevelse det är för besökarna att komma dit, och 

den lättillgänglighet de har för besökare världen över. Här finns en stark vilja att ha många 

besökare och det är antalet besökare som visar på museets framgång, detta kan kopplas till det 

masskulturella och populärkulturella där drivkraften finns i stor spridning.  

 

Tabell 1, Textanalys av arbetsannonser 
 
Kategorier Utmärkande citat  
Arbetsannons  
Säljare & Värd 

 
Nationalmuseum 

 
ABBA the museum 

SPRÅKBRUK – uttrycker sig på 
olika sätt gällande vokabulär, 
akademiskt kontra talspråk.  

“värdesätter du ett gott 
arbetsklimat” 
”entusiasmerande”  
”informationsförmedling till 
besökare” 

“den goda stämningen på 
arbetsplatsen” 
“hantera många bollar 
samtidigt” 
”trivs med att träffa nya 
människor” 
 

KVALIFIKATIONER – vad som 
eftersöks. 

”minst tre års erfarenhet” ”tidigare arbetserfarenhet från 
retail, hunnit jobba ett par år” 
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EGENSKAPER – vilka 
karaktärsdrag eftersöks 

Engagerad, entusiasmerande, 
ansvarsfull, strukturerad, 
serviceinriktad. Behärskar gärna ett 
tredje språk. 

Positiv, trevlig, trivs med att 
träffa nya människor, lösa 
stressiga situationer med ett 
leende. Flertal språkkunskaper 
är meriterande. 
 

KONTINUITET & 
SÄRSKILJNINGSFÖRMÅGA – 
hur dessa återfinns i annonsen 

”Museets samlingar består av äldre 
måleri, skulptur, teckningar och 
grafik samt konsthantverk och 
design från antiken till idag” 

”Efter strax ett år hade museet 
tagit emot 500 000 besökare, 
majoriteten av besökarna från 
utlandet” 
”Utnämnts till bland annat en 
av topp tre destinationer i 
Sverige av Global Trip Award 
2013” 

 
Arbetsannons Säljare 

 
Nationalmuseum 

 
ABBA the museum 

KAPITAL – erfarenheter och 
intresse som eftersöks 

”intresse för konst och design” 
”Vi skapar meningsfulla möten 
mellan konst och människor och 
personalen är nyckeln i 
besöksmottagandet” 
”du är personlig i ditt kundmöte och 
värnar och förstår att olikheter finns 
bland såväl besökare som kollegor 
och att det berikar mötet med 
konsten” 
 

”för dig är det viktigt att alltid 
ge varje kund en trevlig 
upplevelse och att vara en god 
ambassadör för din 
arbetsgivare” 
”Som person är du utåtriktad 
och bidrar med din prestigelösa 
och positiva framtoning till den 
goda stämningen på 
arbetsplatsen” 

KÄRNVÄRDEN – hur dessa 
återfinns i annonsen 

Värdeord: 
Modig: N/A 
Arbeta tillsammans: ”arbete som 
bygger på samarbete” 
Inspirerande: ”berikar mötet med 
konsten”  
 

Värdeord: 
Omtanke: ”bidra…till den goda 
stämningen” 
Kunskap: tidigare 
arbetslivserfarenhet från retail 
Passion: N/A 
 

 
Arbetsannons Värd 

 
Nationalmuseum 

 
ABBA the museum 

KAPITAL – erfarenheter och 
intresse som eftersöks 

”Vi skapar meningsfulla möten 
mellan konst och människor och 
personalen är nyckeln i 
besöksmottagandet.” 
”har ett intresse för konst och 
design” 
 

“du får gärna vara intresserad 
av musik och underhållning”  
“Tidigare arbetserfarenhet med 
butik med aktiv försäljning.” 
 

KÄRNVÄRDEN – hur dessa 
återfinns i annonsen 

Värdeord: 
Modig: ”är uppsökande” 
Arbeta tillsammans: “du bidrar till 
att alla, så väl besökare som 
personal finner glädje i att vara på 
Nationalmuseum” 
Inspirerande: “är engagerad och 
entusiasmerande” 

Värdeord: 
Omtanke: N/A 
Kunskap: ”tidigare arbetat med 
butik och aktiv försäljning” 
Passion: “Extraordinär känsla 
för service” 

 
N/A = Återfanns ej i annonsen 
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5. Diskussion & Slutsats 

Svaret på frågan ”vilka är vi?” presenteras här nedan. 

Studien visar att det finns en viss relevans i Bourdieus teorier idag och att de går att se drag av 

det fin- och populärkulturella i organisationsidentiteten på vardera museum, vilket kan härledas 

till personer som arbetar i ledande positioner till viss grad. Framförallt finns åtskillnaden i den 

särskiljningsförmåga och kontinuitet som undersöktes. Både via särskiljningsförmåga och 

kontinuitet stack Nationalmuseum ut på det viset att de framhöll den historiska vikten och 

sakkunnigheten, som är definierat på fältet som ett tecken på det finkulturella. Mot ABBA the 

museum som starkt framhöll servicen, och ekonomiska faktorer och som sätter kunden i 

centrum. Vidare framhöll de entreprenörsandan som något som definierat dem över tid, vilket 

spelar på det ekonomiska kapitalet och det mer populärkulturella. Således ser vi en koppling 

mellan de två organisationsidentitets-kategorierna och fältet.   

 

Det är däremot svårt att se någon distinktion om endast kärnvärdena tas i beaktning, vi tror att 

detta beror på att de vilar på allmänna ord och egenskaper. Att åtskillnaden inte återfinns i dem 

är dock intressant att fundera kring, framförallt då både Överintendent och Museum Director 

antyder att kärnvärdena är något som ska assistera och avspegla verksamheten och verkar som 

viktiga styrinstrument. Där ABBA the museum påvisar en tydligare marknadsinriktad sida, 

borde kärnvärdena - om Bourdieus teorier stämmer - vara kopplade mer till ekonomiska vinst-

strategier och masskommunikation. I dessa tankegångar borde då Nationalmuseums kärnvärden 

vara mer kopplade till högt kulturellt kapital.  

 

En möjlig orsak till att distinktionen inte återfinns i dessa kärnvärden kan vara att dessa ord till 

viss del skapades för att generera team-känsla i arbetslaget, eller används som mer etiska 

värderingar hur anställda ska bete sig mot varandra (Sveriges Kommunikatörer u.å.). I det 

anseendet är kanske etiken den dominerande faktorn, som inte är vinklad utifrån ett fin- kontra 

populärperspektiv. Som Bourdieu ändock metaforiskt uttrycker sig: ”…olikheterna i 

konsumtionen [emellan klasserna] är obefintliga eller små vad beträffande underkläder, medan 

de är mycket påtagliga vad gäller ytterkläder…” (Bourdieu 1991a, s.53).  

 

Det visade sig även att de fin- och populärkulturella polerna inte är eller anses behöva vara så 

uttryckliga längre. Även om Nationalmuseum har de karakteristiska som denna studie 
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definierar som finkultur, såsom klassiskt, historiskt och svåråtkomligt, så kommer det tydligt 

fram att det finns ett stigma kring begreppet finkultur och dess koppling till elitism. Vilket å 

andra sidan Museum Director för ABBA the museum kontrasterade med genom att använda 

det relativt värdeladdade ordet ”fulkultur” till sin egen verksamhet. Antitesen och den strid om 

vad som anses som fin – respektive populärkulturellt verkar i viss mån ha luckrats upp.   

 

Att fältet har förändrats sen när det begav sig för Bourdieu kommenterade Överintendenten för 

Nationalmuseum. Detta kommenterar även Johan Fornäs, professor i media och 

kommunikation, som menar att det inte längre råder något dikotomiserande motsatsförhållande 

mellan högt och lågt: ”möjligheterna att kombinera fin- och populärkultur har blivit ett positivt 

värde…och det populära har därmed också fått en mer framskjuten och erkänd position” 

(Fornäs 2006, s.39). I vår samtid kanske det även finns nya verktyg för att ackumulera värde. 

Nanna Gillberg (2014, s.22), ekonomie doktor vid Handelshögskolan, utgår från Bourdieus 

teorier och introducerar ett nytt begrepp magiskt kapital, där cirkulering i media är centralt. 

Värde, menar hon, produceras genom “cirkulering och celebrering” i det offentliga i dagens 

samhälle (Gillberg 2014, s.23). Något som Överintendenten på Nationalmuseum nämner som 

en positiv utveckling, då sociala medier hjälper till att tillgängliggöra och därmed sänka tröskeln 

till det finkulturella. 

 

Vidare menade Bourdieu att det finkulturella och det kulturella kapitalet var ett sätt för en övre 

klass att hålla sig över den undre klassen. Detta kan vi inte se ur denna studie, då båda museerna 

arbetar aktivt med besökare. Trots, eller kanske på grund av, Kulturanalysens resultat att olika 

människor besöker olika typer av kultur så förespråkar Nationalmuseums ledare ett “museum 

för alla” och eftersöker ett lättare tilltal. Samtidigt söker deras arbetsannonser den som kan 

hjälpa besökarna i deras möte med konsten, en informationsförmedlare som motarbetar 

finkulturens svåråtkomlighet. Så även om det finns en skillnad i vilka som arbetar och har 

intresse för de olika konstarterna så verkar det idag finnas en stark vilja att alla ska få ta del av 

den. Detta kan även ses i Nationalmuseets kärnvärde inspirerande som visar på en vilja att 

väcka intresse i omgivningen snarare än att upprätthålla det finkulturella som något upphöjt.  

 

Vi kan även se överensstämmande åsikter i de uttalanden från intervjupersonerna som gäller 

hur konsten verkar, där Nationalmuseum säger att konsten sker i mellanrummet mellan konsten 

och människan, och Curator på ABBA the museum säger att detta ligger i ”the eyes of the 
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beholder”. Så även om vi ser hur både habitus och kapital skiljer sig åt i de olika 

organisationerna, så är ändå åsikterna om vart konsten sker av samma uppfattning. Dessa 

uttalanden är dock emellan Curator på ABBA the museum och Överintendent på 

Nationalmuseum, och inte mellan de högsta ledarna, vilket i sin tur kan analyseras kring vart 

spetskompetensen läggs i de olika organisationerna. I ABBA the museums fall ligger 

spetskunskapen kring konsten hos Curator, medan spetsen hos Nationalmuseum återfinns i 

större delen av organisation, både hos de personer vi intervjuade samt i de egenskaper som 

eftersöktes genom arbetsannonserna. Detta spär återigen på distinktionens varande. 

 

Att det ska vara ett problem att det finns smakskillnader beroende på utbildningsnivå är dock 

något som även diskuterats som icke-problematiskt, detta ses snarare som ett tecken på kulturell 

mångfald (Pihl, 2019). Fornäs fortsätter att diskutera distinktionen på detta vis: ”det är bra att 

det idag öppnas fler möjligheter till utbyten mellan olika genrer, och inte minst mellan högt och 

lågt. Perioder med stela sådana gränser kan tendera till sterilitet vad gäller nyskapande. I 

kommunikationen över gränser skapas det nya” (Fornäs 2006, s.40). Kanske är det så att 

människor med olika habitus och kapital behövs blandas i motsatserna för att fortsätta skapa 

nya fält som dagens samhälle förhåller sig till. 

 

Ett exempel på detta är Chef för utställningsavdelningen som är en person som stuckit ut i vår 

studie och frångått Bourdieus teorier något. Framförallt då han besitter ett annat habitus än vad 

det finkulturella kapitalet ringar in, och verkar även ha utvecklat intresse om konsten mer eller 

mindre självmant. Att hans bakgrund tagit honom till där han är idag är en motsägelse av 

distinktionen, också med tanke på att de övriga personer som intervjuats verkar ha haft större 

kontaktnät inom fältet - höga sociala kapital - som på olika sätt stöttat dem till var de är idag.  

 

Chef för Utställningar på Nationalmuseum kommenterade bland annat hur Nationalmuseum 

bör se till ABBA the museums strategi kring lättillgänglighet. Ett uttalande som detta kanske 

inte skulle ha kommit från en person med ett annat habitus och kapital. Att en nyfikenhet och 

respekt som denna finns och kommuniceras mellan de olika konststilarna är något som också 

Fornäs kommenterar som viktigt mellan genrerna, och framförallt att det kommer från 

institutionaliserade organisationer i kampen om att ge ”en ökad respekt för den konstnärliga 

halten hos det som ligger utanför dem” (Fornäs 2006, s.41).  
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Att vi har funnit en viss sanningshalt i Bourdieus teorier bör dock ses med försiktighet då 

studien inte är helt generaliserbar. För att öka generaliserbarheten bör en större studie göras 

som involverar fler organisationer och medarbetare. Vi anser inte att det går att definiera ett 

helt fält utifrån att undersöka två aktörer på fältet, men det är ändock uppseendeväckande att 

studien, med de få aktörer som involverades, fann distinktionen. Vi ser gärna att vidare 

forskning skulle kunna undersöka fin- och populärkulturella tendenser i samhället i stort, just 

för att kunna sätta in distinktionen i ett bredare sammanhang. Att intervjua andra aktörer på 

fältet kan också ge en mer grundad analys. Det skulle även vara intressant att göra en historisk 

studie och studera tidigare företrädare för muséerna, för att utreda om en utveckling skett över 

tid. Gällande Albert och Whetten’s teorier så kanske de inte erbjöd en optimal bild av 

organisationsidentiteten, därav kan andra teorier vara att föredra. 

 

Att ämnet finkulturellt kontra populärkulturellt har diskuterats flitigt på fältet under en lång tid 

har förhoppningsvis framkommit vid det här laget. Det populärkulturella har stått som en antites 

mot det finkulturella, men framåt är det mycket möjligt att andra antiteser tar samma position 

mot det populärkulturella. Fornäs ser en levande diskussion och definition: ”Det som vid ett 

tillfälle anses högt och fint respektive lågt och okultiverat kan alltså mycket väl ha bytt position 

några hundra år senare” (Fornäs 2006, s.33). Spelreglerna på fältet ändras således ständigt.   

 

För att ge svar på vår rubrik: Ja, vi har hittat att populärkulturella och finkulturella medarbetare 

existerar, och kanske lite tydligare på de allra högsta nivåerna i organisationer. Detta lyser även 

igenom till viss del i organisationsidentiteten. Bourdieus teori stämde i tre fall av de fyra 

personer som vi undersökte, där den sista fjärdedelen kanske kan tänkas stå för en förändring 

på fältet. 

 

Slutsats 

Utfallet av studien visar att det finns skillnader i bakgrunden hos de som arbetar på ett fin – 

respektive populärkulturellt museum. I ett fall av de fyra intervjuade stämde inte Bourdieus 

teorier helt, vilket gör att teorierna i det anseendet kan ifrågasättas. Distinktionen återfanns även 

i arbetsannonserna. Dessa tendenser mot det fin- och populärkulturella lyser delvis igenom i 

organisationsidentiteten, starkast i särskiljningsförmågan och kontinuiteten. 
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Bilaga 
Intervjuguide: 

Namn: 

Position i organisationen 

Hur länge arbetat här. 

 

Personlig Bakgrund 

Skolgång/Utbildning, gärna från dagis och framåt: 

Vart uppväxt? 

 -Område: 

 -Fritidssysslor med familjen (kulturella aktiviteter): 

 -Hade för hobby (intresse/tvingade): 

Föräldrars bakgrund: 

 -Utbildning: 

 -Jobb: 

Intressen nu: 

 -Fritid/speciella hobby: 

 - Senaste utställning/ konsert/ museum du gick på?  

 - Favoritartist/ konstnär?  

Arbete:  

 -Hur ser du på arbete, vad är viktigt för dig? 

  -Hur sätta det i relation till lön/intresse? 

 -Tidigare arbeten? 

 -Hur hamnade du här? 

 -Vad visste du om museet innan du började? 

 

Musei-relaterade frågor 

-Vad för slags introduktion fick du till museet när du började? 

-Vilka tre ord/egenskaper/kärnvärden sammanfattar museet som arbetsplats för dig? 

  -Mest dina egna ord eller finns det en dokumenterad värdegrund? 

-Ledning: Hur ser du till att arbetsplatsen genomsyras av er vision av det här? Och är det viktigt? 

-Vilka kvalifikationer är de viktigaste som ni eftersöker i de som ni anställer? 

-Mellanchef: Är det något som du ser till att (medarbetarna) bibehåller? 
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-Skulle du säga att museet är finkulturellt eller populärkulturellt? 

-Vilka museum inom Stockholm tycker du liknar er? 

-På vilket sätt skiljer ni er från dem? 

-Vad är finkultur respektive populärkultur för dig? 

-Hur tycker du att ni skiljer er från museum “utanför” er område? 

-På vilket sätt skiljer ni er från andra liknande arbetsplatser? (ex skillnad från tidigare) 

-Vad har gjort er till vilka ni är idag - vad har format museet? 

-Är det något som du läst på om eller på via ex. personalbrev? (habitus hos personen etc.?) 

  

  

  

  

 

 

 

 


