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som i grund och botten härstammar från landskapet, med verktyg tillverkade av ämnen från detsamma. 
Men vad säger egentligen museitexterna om föremålens landskap? När material, ålder och härkomst 
har redovisats, var tar landskapet bakom exempelvis Blekingestolen vägen?  Vad säger den lilla skylten 
om människorna som skapade den, hur de bodde och levde i landskapet? Den här studien har 
analyserat museernas utställningstexter i jakt på just det begreppet som när oss alla. Studien har tittat 
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landskaplig närvaro av varierad grad och kunde vidare ge exempel på hur landskapet skulle kunna 
kompletteras och synliggöras i utställningstexterna. Vilket slutligen resulterade i slutsatsen att eftersom 
natur binds samman med kultur, bör även förvaltning bindas samman med förmedling. 
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Abstract  

In one way or another, everything in our surrounding has a connection to the landscape. All things are 
made from materials that fundamentally originates from landscape. When material, age and origin have 
all been accounted for, where does the landscape behind, for example, the Blekinge chair take shape 
and what does the small exhibition sign say about the people who created it, how they lived in and of 
the landscape? This study has analyzed museums’ exhibition labels in search of this very concept that 
nourishes us all. The study has looked more closely at what our relationship to it means to us and what 
it can mean for how we communicate the cultural landscape.   

Landscape could be explained through the tensions that arise between culture and nature, observation 
and inhabitation as well as proximity and distance (Wylie 2007). Sections providing a foundation in 
cultural heritage, identity, museum, the museums’ exhibition labels and the valuation of the cultural 
heritage will aid this study in answering its research questions through content analysis: How does the 
landscape appear in the exhibition labels? How it differs and finally how to analyze, supplement and 
make the landscape visible in the exhibition material. The study’s results reflected landscape presence 
of varying degrees and could also provide examples of how the landscape could be supplemented and 
made visible. Ultimately, if nature and culture go hand in hand, then with regards to the results of the 
analysis highlights, so must landscape management and communication. 
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1. Inledning  

När en besökare befinner sig på ett museum, framför ett föremål, letandes efter dess 

beskrivning finner de säkerligen den lilla skylten i nedre hörnet som berättar om material, 

år och exempelvis teknik. Woodall (2017) talar om tystnaden som omger museiföremål 

samt hur besökarna reagerar på dessa. Vad är det föremålen inte säger och vad händer om 

besökaren uppmuntras att ta ett kliv bakåt och utforska sambanden föremålet har med det 

stora hela i sin omgivning. Vad är exempelvis en vantes landskap? Vilka var de som 

gjorde den, hur bodde de på precis den platsen, just då och vilka förutsättningar hade 

landskapet vid val av material, just där? Eller exempelvis brännvinsapparaten från det 

sena artonhundratalet? Om besökaren tar ett kliv bakåt och utåt i sammanhanget erbjuds 

en upplevelse förbi endast ett dekorativt föremål i glänsande koppar. ”Om 

brännvinstillverkningen fortsätter i den takt den gör nu kommer all skog att gå all” gör 

kronolänsman A. Wiberg gällande i sin femårsberättelse från 1844 (Lilja 1993). Hur stod 

det till med skogen när brännvinstillverkningen var som störst? Hur såg landskapet ut i 

stort och smått hos alla torpare, backstugusittare (fattighjon) och husmän som nyttjade 

denna berusande dryck? 

 

Ämnet för, samt framställningen av, den här uppsatsen är ett resultat av en diskussion 

som ägde rum under en praktik på Malmö muséers samlingar, inom kursen 

Verksamhetsförlagd utbildning. Där fördes associationerna i samtalet förbi föremålens 

klassiska bakgrundsinformation och fortsatt ut i landskapet.  Av den orsaken analyserar 

uppsatsens studie det skrivna utställningsmaterialet från två utställningar vid två museer 

i Skåne för att därefter se om det går att definiera och belysa landskapet i det redan 

existerande utställningsmaterialet från utställningarna Tidernas Skåne, Regionmuseet 

Skåne och Folkkonstens skapare, Kulturen. Begreppet landskap är en bred term samt kan 

inneha varierande betydelse beroende på vem läsaren är. Följaktligen kommer begreppet 

att uttryckligt definieras i uppsatsens följande avsnitt, och vidare utifrån studiens 

definition analyseras.  

 

För att lyfta och vidare verka för ökad förståelse för värdet av vårt kulturarv, oavsett om 

det gäller ett museiföremål eller exempelvis ett kulturreservat, kan det vara värdefullt att 
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i detalj sammankoppla ett objekt med platsen det kommer ifrån, samt människorna som 

skapade det. Att ställa föremålen i en bredare kontext till ursprungsplatsen kan verka för 

att fortsatt skapa kontinuitet mellan generationer. Butler et al. (2018) talar om relationen 

mellan landskapsidentitet och landskapsrelaterad identitet, där det första syftar på de 

betingelser som särskiljer ett landskap med övriga likartade landskap och vidare 

människors kollektiva förståelse av just den platsen. Och det senare till den än djupare 

kopplingen både individen och kollektivet har till en plats, ett landskap, då man i detta 

fall inte kopplar bort människan från landskapet och landskapets identitet utan binder 

samman det än djupare med de traditioner och minnen vi har kopplade till en plats och 

den platsens olika element, som exempelvis historiska, ekologiska, kulturella och sociala 

element.  

 

Förs resonemanget vidare kan det införlivas i de värden som Carlie och Kretz (1998) 

redogör för i Sätt att se på fornlämningar, och knyta an dessa värden, inte enbart med det 

värde en fornlämning, ett kulturarv eller historisk artefakt har, utan även värdet i hur 

kulturarvet förmedlas i exempelvis utställningssammanhang. När Carlie och Kretz talar 

om det pedagogiska värdet syftar de på värdet i hur en plats och ett folks historia kan 

bringas till liv genom exempelvis bevarandet av en fornlämning. Det andra värdet som 

denna uppsats kommer att lyfta är nutida upplevelsevärde där de (Carlie & Kretz 1998) 

lyfter kulturmiljövårdens fundamentala roll i den sociala trivseln och tryggheten i 

människors närmiljö. Det vill säga, deras närbelägna landskap. 
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1.2 Syfte och frågeställning 

Det övergripande syftet är att definiera och belysa landskapets närvaro i det publika 

museet och vidare lyfta sambanden mellan utställningsföremålen och deras landskap. 

Uppsatsens utgångspunkt står i de båda utställningarna Tidernas Skåne, Regionmuseet 

Skåne och Folkkonstens skapare, Kulturen, och det är med hjälp av deras 

utställningstexter som följande frågeställningar ska besvaras: 

 

 På vilket sätt visar sig landskapets närvaro i det textbaserade 

utställningsmaterialet? 

 På vilket sätt skiljer det sig på hur landskapet gestaltas i de olika 

textmaterialen?  

 Hur kan studien analysera, komplettera och synliggöra landskapet i det redan 

existerande textbaserade utställningsmaterialet? 

 



 

8 

2. Bakgrund 

Följande avsnitt handlar om att definiera begreppen och koppla dem till den litteratur som 

är relevant inför, samt utifrån, studiens undersökande analys och diskussion. 

2.1 Landskap, en definition 

För att nysta upp detta vida begrepp presenteras först och främst tre operationella 

definitioner för att ge en mer konkret bild av begreppet landskap. Enligt uppslagsverket 

Nationalencyklopedin och Europeiska Landskapskonventionen definieras landskapet på 

följande vis: 

 

 

John Wylie, professor i kulturgeografi och forskningschef (Human Geography) på 

universitetet i Exeter, England uttrycker landskapet på detta sätt i Landscape från 2007: 

”A tension between proximity and distance, body and mind, sensous immersion and 

detached observation. Is landscape the world we are living in, or a scene we are looking 

at, from afar?” (s. 1). Wylie (2007) lyfter att basen för hans ställning i Landscape 

visserligen ligger i debatten förd kring kulturgeografi men att dessa samtal många gånger 

har en tvärvetenskaplig stämning och kopplar ofta samman den kulturgeografiska 

utgångspunkten för landskapet med exempelvis konsthistoria, antropologi, 

litteraturstudier och visual theory. Vilket utvecklas vidare i att landskapet kan förklaras 

genom att diskuteras utifrån tensions, eller spänningar, mellan bland annat dessa olika 

epistemologier. Han delar in spänningarna i fyra kategorier: 1. proximity and distance 

(närhet och avstånd), 2. observation/inhabitation (betrakta/bebo), 3. eye/land (öga/mark) 

och 4. culture/nature (kultur/natur).  

Landskap, är vår omgivning i vid bemärkelse. Landskapet består av både naturliga och 

av människan skapade delar (NE, a 2021) 

 

Landskap, historisk landsdel som vanligen bygger på en äldre politisk indelning och är 

grundad på kulturella och geografiska särdrag som många människor identifierar sig 

med än i dag (NE, b 2021) 

Landskap, ett område sådant som det uppfattas av människor och vars karaktär är 

resultatet av påverkan av och samspel mellan naturliga och/eller mänskliga faktorer 

(Europarådet 2000)  
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1. Närhet och avstånd. Argument kan föras om hur vi förvandlas till åskådare, 

separerade från världen framför oss, i närheten av landskapet, hur det distanserar 

sig till något att bevittna på håll. Att västerländsk kultur har en lång tradition i att 

förhålla sig till landskapet från ett upphöjt och bortkopplat perspektiv, vilket kan 

kopplas till tekniker rörande vårt förhållande till landskapet, som exempelvis: 

mikroskop, teleskop och kartografi. Wylie (2007) lyfter dock hur landskapet och 

jaget förenas i det som observeras och den som observerar, sammanflätas i ”att 

vara i världen”. 

 

2. Betrakta/bebo ställer frågan om landskapet är något vi lever i eller observerar från 

håll, där menar Wylie (2007) att bebo och betrakta inte nödvändigtvis är 

ömsesidigt uteslutande då beskåda är en naturlig del av att existera, då vi ständigt 

gör både och. 

 

3. Öga/mark beskriver hur landskapet är vår uppfattning av det vi ser likaså som 

själva fenomenet, eller marken, i sig. Fortsatt lyfter Wylie (2007) att landskapet 

inte enbart handlar om vad vi ser utan även hur vi tittar, vilket leds vidare till att 

landskapet är en domän av mänskliga och kulturella kvalitéer likväl som naturliga 

och fysiska fenomen.  

 

4. Kultur/natur. Wylie (2007) menar att natur tillsammans med kultur bildar 

landskap i den bemärkelse där kulturgeografer tidigare har definierat det som en 

produkt av de samspel mellan förhållanden i naturen (ex: väder, jordmån, resurser, 

terräng osv) och kulturella sedvänjor (ex: jordbruk, andliga och religiösa 

övertygelser, delade värderingar och normer, könsroller, äganderätt och 

samhällets organisation). Där landskapet är en kontinuerlig process av ömsesidig 

påverkan mellan natur och kultur vilka både formar och formas av varandra.  

 

Golinelli (2015) påpekar att landskapet, historiskt, har uppfattats som det mest kompletta 

uttrycket av kulturarvet satt i sammanhang med historiska och kulturella kvalitéer, men 

att nya tankegångar gällande kultur emellertid lyft flertalet intressanta reflektioner 

rörande ytterligare sociala och ekonomiska aspekter. Där helheten nu uppmärksammas 
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än mer och flertalet komponenter numera räknas in bland landskapets beståndsdelar av 

historiska lager av kultur(er) i konstant utveckling. 

Människans relation till naturen kopplades tidigt till en relation mellan kontroll och 

underkastelse, lyfter Johannisson (1984) i Det sköna i det vilda. Där visar hon hur idéen 

om paradisträdgården i Genesis skapats som höjden av kulturlandskapet åt Adam och 

Eva, men även hur Lucretius beskrev det brukade samt kuvade landskapet som idealisk i 

De rerum natura (Om tingens natur), redan under det sista århundradet före vår 

tideräkning inleddes. Vildmarken, som inte rörts av mänsklig hand, var rå och negativt 

laddad, den skulle kuvas och brukas til nytta för människan. En tanke som höll sig kvar 

långt förbi sekelskiftet 1700 (Johannisson 1984) men hur den då i den romantiska 

litteraturen formulerade sig i hur utrycket rörande relationen mellan människan och 

naturen ter sig som mest intensiv i den vilda och orörda naturen, Johannisson (1984) 

citerar Diderots förhållande till det otämjda: ”sätt en man ut i skogen, och han blir vild 

och grym” (s 22). Både Goethe och Chateaubriand lyfter den orörda naturens storhet i hur 

den skapar, när och läker. Människan var i naturen kopplad likt två poler, den ena 

speglade förnuftet och den andra, känslorna: odlad – obrukad, vild – kontrollerad, ljus - 

mörker (Johannisson 1984).   

I Inget landskap är en ö ställer Saltzman (2001) frågan om huruvida en koppling kan 

göras mellan vår tids sökande efter samband och den generella oron över tillvaron och 

världsläget. Saltzman (2001) diskuterar dikotomin mellan det som associeras med 

begreppet natur och begreppet kultur, och hur det kan inkorporeras i dikotomier av andra 

konstruktioner, såsom: mentalt – materiellt, subjekt – objekt, stad – landsbygd och globalt 

– lokalt. Och vidare hur diskursen kring landskapets historia, form och förvaltning kan 

sammankopplas med en önskan om svar på alltets förhållande till allting.    

2.1.2 Landskapsidentitet och landskapsrelaterad identitet  

För att på ett adekvat sätt beskriva begreppet landskapsidentitet kan man jämföra det med 

den ständigt pågående processen i att bygga sin egen identitet (Butler et al. 2018). Det rör 

sig om en komplex sammansättning av flera faktorer och inte ett isolerat drag, moment 

eller minne. Ett landskap går inte att ställas lika eller olika med områden enbart på grund 

av samma fysiska karaktär, att göra så kan tendera att förminska de sammanlagda 
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erfarenheter och upplevelser en individ eller en grupp har av det landskapet (Butler et al. 

2018).  De, i sig, olika områdena är sammansatta av en rad olika komponenter såsom 

historiska, ekologiska och geologiska faktorer och likt ett fingeravtryck skiljer de alla sig 

åt. Butler et al. (2018) menar även att genom att titta på eller tala om ett områdes 

landskapsidentitet synliggörs och utvecklas både individens och kollektivets minnen och 

förståelse av just den platsen.  

 

Landskapsrelaterad identitet däremot sammankopplar landskapet på ett djupare plan med 

individen eller individens upplevelser inom kollektivet av landskapet. När man pratar om 

landskapsidentitet går det att koppla bort personen från begreppet och diskutera själva 

landskapets identitet men när det kommer till landskapsrelaterad identitet handlar det om 

den relation människor har till sin omgivning (Butler et al. 2018), deras känslor, minnen 

och tolkningar. Butler et al. (2018) menar att det band samt de traditioner vi har, och som 

är så starkt förknippade med hur vi förstår landskapet och vår plats i det, har bildats genom 

att sammankoppla flera olika faktorer, såsom psykologiska, historiska, kulturella, 

ekologiska, sociala, välmående och religiösa faktorer. 

 

En individ, eller en grupp människor är aldrig utan plats, landskapets komplexa 

komponenter i relation till människan fyller en funktion i vårt förflutna, vår nutid och vår 

framtid. Och verkar som ett så kallat redskap gällande hennes identitet eller minnesbild 

av henne själv samt skeenden kring henne (Butler et al. 2018).  

2.1.3 Idéer om kulturarv och identitet  

Liksom landskap är kulturarv ett begrepp som tillsynes kan verka både brett och flytande. 

När man tittar på den allmänna definitionen uttrycker sig Nationalencyklopedin och 

Svenska Akademiens ordbok på följande vis:  

 

I uppsatsens definition inkluderas allt det som på något vis lämnat ett avtryck från en tids 

kultur till eftervärlden, både av materiell såväl som immateriell karaktär. I The Idea of 

Kulturarv, idéer och värderingar som ingår i en kulturs historia och som fungerar som 

en gemensam referensram (NE 2021) 

 

Kulturarv, vad ett folk och dylikt i fråga om (andlig) kultur övertagit från tidigare 

generationer (SAOB 2021) 
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Cultural Heritage påpekar Derek Gillman (2011) att kulturarvet bland annat kan 

diskuteras utifrån två parallella debatter, åtminstone när det kommer till offentlig 

förvaltning. Den ena debatten involverar arkeologer, berörd museipersonal, 

kulturtjänstemän, antropologer och advokater. Gillman (2011) belyser att det uppstått två 

läger där det ena uttrycks som cultural cosmopolitans och det andra som cultural 

nationalists. Det senare menar att det alltid finns en stark geografisk koppling till en 

persons särskilda (kultur)arv, gällande exempelvis mat, konst, musik och arkitektur. Den 

andra debatten äger rum bland politiska filosofer där diskussionerna exempelvis förs 

angående individens kontra kollektivets företräde rörande kulturarvet, alternativt 

individens eller politikens agenda och hur den kan påverka hanteringen av kulturarvet. 

Framförallt lyfter Gillman (2011) hur vi skriver och talar om kulturarvet, hur det 

konstrueras samt spänningarna mellan privat egendom och allmän äganderätt, att själva 

grundtanken om kulturarvet berör konstruktion såväl som retorik.  

 

Owen Jones (2000) uttrycker hur tradition kan ses som en symbolisk konstruktion av 

dåtiden i anslutning till den annalkande framtiden. Där traditioner har både en vertikal 

och en horisontell dimension, att de består inte enbart av ett materiellt alternativt 

immateriellt kulturarv som gått i arv i generationer utan det går även att finna likheter – 

och olikheter - genom såväl tid som rum. Vilket även Olwig och Jones (2008) lyfter i 

Nordic Landscapes: region and belonging on the northern edge of Europe, där de menar 

att intresset för landskapet ter sig som en reflektion över samhällets förhållande till 

naturen samt som en manifestation av människans sociala uttryck på olika platser över 

tid.  

 

Vidare kopplar de hur en plats identitet föds ur specifikt de processer som äger rum över 

tid på en särskild plats där människor har levt och verkat. Hur identitet kan bevaras, och 

utvecklas, av både individen och kollektivet. Där den kollektiva identiteten 

sammankopplas med ett antal karakteristiska särdrag hos en grupp människor. När det 

kommer till gruppidentitet, likväl som hos en individuell identitet, är identiteten inte 

statisk utan föränderlig utifrån faktorer som exempelvis i förhållande till andra grupper 

eller ifall medlemmar ur gruppen byts ut. Olwig och Jones (2008) förklarar att regional 

platsidentitet är en känsla av tillhörighet och anknytning till en särskild plats, eller region.  
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De utvecklar att traditioner, dialekter, levnadssätt samt landskapets rurala och urbana 

uttryck alla har en del i konstruktionen av en plats regionala identitet. Har en regions 

identitet, eller personlighet, en gång väl etablerats upprätthålls den genom olika lärosäten, 

museum, policyer och förfaranden samt ritualer (Olwig & Jones 2008). Rörande vad som 

är det centrala i en tradition påpekar Owen Jones (2000) hur tanken om att följa 

traditionen betyder att antingen omedvetet följa en strikt form, fastställd av en kulturell 

auktoritet eller välja mellan de olika delar av en tradition vilka man finner tilltalande.  

 

Owen Jones (2008) citerar Jules-Rosette (1998) ”… they are in fact, expressions of virtual 

states (e.g. ‘wanting-to-be’ and ‘wanting-not-to-be’)”. Här skiljer det sig sedermera åt 

mellan olika individer utifrån deras varierande kunskaper, uttryck och identiteter. Inför 

åren 2005–2010 uppkom English Heritage med en strategi för att öka människors 

förståelse, värdesättande, förvaltning samt upplevelse av kulturarvet. Strategin kallades 

för Making the Past Part of our Future och målet var att skapa en kulturarvscykel (figur 

1) där ökad förståelse av historiska miljöer leder till att de i högre grad anses värdefulla 

och som konsekvens av det, tar bättre hand om dem (Thurley 2005).  

 

 

 

Figur 1. Kulturarvs-cirkeln: Hur vi kan göra vårt förflutna en del av vår framtid. Källa: Thurley (2005) 
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2.2 Museum, en definition  

För att definiera museum, ett synbarligen konkret begrepp utrycker Nationalencyklopedin 

och Svenska Akademiens ordbok så som följer:  

 

Men museum rör inte enbart byggnader eller exempelvis publikationer utan har även 

använts bildligt, som här av Fredrika Bremer (1862): ”I mitt minnes museum har jag 

bevarat följande …” (s. 196), som tillsammans med uppslagsverkens definitioner talar för 

att begreppet innefattar mycket mer än materiella samlingar samt platsen där de huseras.  

Trots att museum mestadels förknippas med historiska föremål menar Lilja1 även att 

museer idag visar och dokumenterar samtid, samt diskuterar framtiden. Vilket 

sammanfaller med International Council of Museums definition av museum: 

 

 

Dr Yunci Cai (2020) lyfter utmaningen i att definiera museum, som en reflektion över 

ICOM:s definition, då en universell definition ska inbegripa museiverksamheter av ett 

stort antal genrer. Både av generell och specifik karaktär rörande exempelvis en kulturell, 

social, historisk och ekonomisk kontext. Hon ställer vidare frågan om fokus bör ligga på 

höga ideal och heliga kor (Cai 2020) såsom exempelvis tolkandet och bevarandet av 

samlingar, under tystnad gällande samhällets politiska ideal och underliggande oenighet.  

                                                 
1 Helén Lilja, antikvarie Regionmuseet Skåne. Fältbesök, Regionmuseet Skåne, Kristianstad den 8 november 2021. 

Museum, (latin, av Mouseion), offentlig eller privat institution som inrymmer en 

systematiskt åstadkommen samling av föremål, bilder, arkivalier m.m. inom ett visst 

ämnesområde (NE, 2021) 
 

Museum, byggnad eller lokal eller institution med mer eller mindre systematiskt 

ordnade (för allmänheten tillgängliga) samlingar av olika slag (konst-, natur-, 

kulturföremål, industrialster och dylikt) (SAOB, 2021) 

“Museums are democratising, inclusive and polyphonic spaces for critical dialogue 

about the pasts and the futures. Acknowledging and addressing the conflicts and 

challenges of the present, they hold artefacts and specimens in trust for society, 

safeguard diverse memories for future generations and guarantee equal rights and equal 

access to heritage for all people. Museums are not for profit. They are participatory and 

transparent, and work in active partnership with and for diverse communities to collect, 

preserve, research, interpret, exhibit, and enhance understandings of the world, aiming 

to contribute to human dignity and social justice, global equality and planetary 

wellbeing.” (ICOM, 2019) 



 

15 

Eller ska de (dvs: museum) bekräfta och utmana sociala skillnader samt orättvisor och 

tydliggöra deras engagemang i att vidare arbeta för att göra världen samt dess museum 

än mer inkluderande och tillgängliga? (Cai 2020). 

 

Museerna har format hur världen representerats och utbildat dess invånare i två hundra 

år. Bira (2018) belyser hur museum har fungerat som samhällets depåer för föremål som 

ansetts vitala från fallna imperier samt en mer närbelägen dåtid (exempelvis arkeologi- 

och konstmuseum), föremål kopplade till naturens historia (naturhistoriska museum) och 

artefakter från - för den västerländska kulturen - svunna och främmande kulturer 

(etnografiska museum). Vidare förklarar hon hur museet, förutom dess primära roll i att 

säkerställa dessa föremåls fortlevnad och potential att fortsätta utbilda, även varit en stor 

aktör i forskningssammanhang genom att bland annat finansiera expeditioner samt 

arkeologiska utgrävningar och därefter studerat förvärvade objekt. Museum är, genom 

sina institutionella diskurser, betydelsefulla aktörer i skapandet samt förstärkandet av 

samhällets kunskap, värderingar och olika sociala identiteter (Bira 2018).  

2.2.1 Textmaterial inom det publika museet 

”Labels are really important, even in this digital age” gör Serrell (2015) gällande i andra 

utgåvan av Exhibit Labels: An Interpretive Approach, som en av de viktigare punkterna 

hon tar med sig i arbetet med uppföljaren. Vidare förklarar hon att orden fungerar bättre 

med visuellt stöd och vice versa, att en författare av museitexter bör lägga tonvikt på 

tolkning och utmana besökaren i hens läsning som alternativ till att enbart instruera eller 

presentera information. Att muséernas besökare idag förväntar sig vara delaktiga i 

upplevelsen kring utställningen och inte enbart passiva åskådare, en åsikt som bland annat 

även Simon (2010), Bennicke (2016) och Woodall (2019) delar. En utställning och 

texterna som tillhör bör väcka något hos besökaren, en reflektion, undran eller förtjusning 

(Bennicke 2016).  

 

Diskussionerna som följer ett museibesök är ett av de primära målen (Simon 2010), där 

att lära sig fakta är sekundärt, det viktiga är snarare att väcka frågor och associationer 

genom föremålen, en anknytning eller gemenskap till både objekt och andra besökare. 

Simon (2010) talar om sociala föremål vilka alla delar några karakteristiska drag: de är 

relaterbara, personliga, utmanande och aktiva. Woodall (2019) vidareutvecklar genom 
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en av de mer väsentliga praktikerna inom museum: empathy with people through objects, 

där hon drar Simons (2010) idé om att sociala objekt tveklöst besitter egenskapen att 

inspirera till empati och konversation, än längre i att hon insisterar att alla objekt, eller 

föremål innehar kapaciteten att vara sociala föremål.  

 

Bennicke (2016) påpekar att museitexterna är i behov av en genreförvandling, att 

utställningars texter i mångt och mycket fortfarande är fast i en akademisk form vilket 

orsakar bekymmer ur ett kommunikativt perspektiv, trots att genren under de senaste 20 

åren genomgått en stor förändring till det bättre så finns det fortfarande mycket att önska 

då texterna tenderar att fokusera på læsvenlighed (läsbarhet) framför læsværdighed 

(läsvärda). Vidare belyser Bennicke (2016) att det råder konsensus inom området 

angående ett behov av förändring, och att fortsatt arbeta för texter som inte enbart är 

välskrivna och läsvärda utan även engagerar och väcker lust att läsa, samt lära. Hon 

förklarar att ett museums utställningstexter bör fungera som en brygga mellan besökare 

och föremål. Att utöver lära besökarna föremålets historia och göra det främmande 

igenkännbart, ska de även möjliggöra reflektion.  

 

I Telling stories: text analysis in a museum förklarar Purser (2000) vikten av att 

museernas utställningstexter berättar intressanta historier om deras föremål, då de har en 

sådan stor del i samhällets fortsatta lärande. Fortsatt lyfter Purser (2000) hur angeläget 

det är att sträva efter en tillgänglighet i texterna för alla besökare och inte enbart de som 

är bekanta med ett strikt akademiskt språk. Moi (2013) undersöker bland annat varför 

museernas utställningstexter är uppbyggda på det viset de är, samt vad deras närhet 

alternativt frånvaro antyder, i Words about Words about Art: Analysis of Meaning in Art 

Museum Gallery Texts. Hon vidareutvecklar när även andra paralleller dras till de 

teknologiska framsteg som medfört att utställningstexternas traditionella format (ex: 

väggtexter, broschyrer, tolkade etiketter i närhet till objekten) ersätts, i varierande 

utsträckning, av digital information såsom smartphone-appar, guider över internet och så 

vidare. Hon lyfter frågan ifall det är möjligt att undersöka relationen mellan format och 

mening och vidare vad som är vunnet alternativt förlorat när denna nya teknologi 

implementeras.  
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2.2.2 Carlie och Kretz’s olika värdebedömningar  

För att kunna möta de ökade kraven på de institutioner ansvariga för vårt kulturarv menar 

Carlie och Kretz (1998) att behovet av en definition av kulturarvets värden uppstått. 

Utifrån dessa värden går det vidare att formulera framtida förvaltning och skydd av 

kulturarvets fornlämningar samt deras omgivning. I Sätt att se på fornlämningar (1998) 

formulerades en teoretisk och metodisk grund för hur ett sådant arbete kan se ut inom 

hanteringen av kulturarvet och det är framförallt kopplingen som förs till kulturarvet som 

gör Carlie och Kretz värdeformuleringar så relevanta för den här uppsatsen. 

Det råder delade meningar om hur en fornlämnings värde skall kunna bedömas, Carlie 

och Kretz (1998) menar att det är ett resultat av en tolkande process vilken inte kan 

bedömas utifrån enbart ett perspektiv. Vår egen utgångspunkt och bakgrund spelar in i 

hur vi väljer vilket värde en fornlämning ska få. Carlie och Kretz (1998) rekommenderar 

en uppdelning av värdebegreppen i tre delvärden:  

 Vetenskapligt värde 

 Pedagogiskt värde 

 Nutida upplevelsevärde 

Vetenskapligt värde är något som närapå alla fornlämningar besitter, däremot finns det 

varken något givet opartiskt mått eller tillvägagångssätt för detta värde. Metoden 

arkeologer och kulturmiljövårdare använder sig av är grundad på deras utbildning samt 

arbetslivserfarenhet och det kan därför skilja sig något hur de väljer att närma sig en 

undersökning av en fornlämning. All bedömning blir därför partisk, eller subjektiv. 

Perspektiven kan exempelvis vara; socialt och ideologiskt, könsrelaterat, ekonomiskt och 

funktionellt eller tillexempel kronologiskt alternativt kulturellt (Carlie & Kretz 1998). 

När det talas om ett pedagogiskt värde menas dess kapacitet att levandegöra en plats eller 

ett folks historia. Hur människor har levt och arbetat, hur byar och städer sett ut, vuxit 

fram och möjligtvis upphört (Carlie & Kretz 1998). Trots att fornlämningar många gånger 

kan komma att behöva hjälpmedel såsom t.ex. skyltar för att synliggöra tolkningen för 

allmänheten betonas ändå fornlämningars betydande pedagogiska potential. Även för 

kulturmiljövården kan det pedagogiska värdet vara av vikt ur hänseende som exempelvis 

lämpligt antikvariskt hjälpmedel för att gynna förmedling och vårdinsatser (Carlie & 

Kretz 1998). 
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Nu på senare tid har nutida upplevelsevärden kommit att få en allt större plats i det 

praktiska arbetet med rikets natur- och kulturarvsresurser samt som skäl för bevarande. 

”Upplevelsevärden framhålls i de kulturpolitiska målen för kulturmiljövården ha 

grundläggande betydelse för människors välbefinnande i den fysiska miljön” (Carlie & 

Kretz 1998). Politiska beslut förändrar arbetet med landskap och kulturlämningar. 

Kulturmiljövården har rört sig från monumentvård till att borga för hela det brukade samt 

bebyggda landskapet (Carlie & Kretz 1998).  
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3. Metod 

Nere i det textila arkivet på magasinet för Malmö muséers samlingar, erinrades forna 

museibesök samt innehållet av textmaterialet från några av dem. Diskussionen samt 

reflektionerna som följde utvecklades därefter ytterligare i kursen som föranledde denna 

kandidatuppsats. Där undersöktes hypoteser och vetenskapliga teorier, vilket vidare 

utmynnade i att de resonemangen kunde appliceras på en så kallad induktiv – deduktiv 

metod (se figur 2). 

 

Den induktiva – deduktiva metoden:  

Ett okänt fenomen (i det här fallet: landskapets närvaro i objektbeskrivningar på 

museum) undersöks närmre genom observationer (besök på olika museum), från dessa 

observationer skapas sedan en hypotes om fenomenets egenskaper med hjälp av induktion 

(ser inte landskapets närvaro  har landskapet inte någon närvaro i objektbeskrivningar 

på museum?).  

Konsekvenser av hypotesen härleds med deduktiva argument (dvs. djupdykande besök på 

utvalda utställningar + fotografi  undersökning av textens innehåll; skrivs landskapet 

in med andra begrepp eller processer?). 

Konsekvenserna testas slutligen med hjälp av ytterligare observationer (hur definierar 

den här studien landskap? Vad inkluderar studien i begreppet? Utför: en innehållsanalys 

av kvalitativa data. Redogör sedan för hur den processen såg ut). 

 

Detta kan ge tre olika resultat: Hypotesen bekräftas ytterligare, hypotesen stämmer inte 

alls med vår upplevda verklighet, hypotesen behöver modifieras (vilket utvecklas vidare 

under uppsatsens analys och diskussion). 

 

 

 

 

 

 

Redan för över 2300 år sedan beskrev Aristoteles ordningsföljden för att undersöka ett nytt 

fenomen enligt den induktiva – deduktiva metoden.  

 Steg 1, induktion: Observationer generaliseras till principer 

 Steg 2, deduktion: De principerna kan i sin tur användas vid ytterligare observationer 
 

Figur 2. Beskrivning av den induktiva - deduktiva metoden. Källa: Losee (2001) 
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3.1 Urval 

Studien fokuserar på två, i storlek likvärda, utställningar på två olika museer i Skåne. 

Efter att uppsatsens tema hade fastställts föll det ena valet på utställningen Tidernas 

Skåne (fr. 2015) på Regionmuseet i Kristianstad (se figur 3) en kulturhistorisk utställning 

med landskapet tydligt närvarande. Besökarna får i den utställningen bekanta sig med 

Skånes natur- och kulturhistoria från jägarstenåldern fram till idag.  

 

 

 
Figur 3. Regionmuseet Skåne i Kristianstad. Källa: Regionmuseet Skåne (2021) Foto: Regionmuseet Skåne och David Castor   
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Vidare valdes en utställning jämngammal med Tidernas Skåne och jämförlig omfattning, 

men utan uttalad landskapsfokus, Folkkonstens skapare (fr. 2011) på Kulturen i Lund 

(se figur 4). I den här utställningen får besökaren fördjupa sig i material och konstuttryck 

från bondesamhällets folkkonst.   

 

 

 

 

 

Figur 4. Kulturen i Lund. Källa: Kulturen (2021) Foto: Kulturen 
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Kulturens utställning Folkkonstens skapare är en del av en större utställning med flera 

delutställningar med fokus på sydsvensk folkkonst. Samlingsutställningens namn är 

Folkkonst & Design. Utställningen Tidernas Skåne på Regionmuseet Skåne sträcker sig 

från jägarstenåldern fram till mitten av 1900-talet, alltså en mycket längre tidsperiod än 

Kulturens Folkkonstens skapare. För att åstadkomma jämvikt i mängden datamaterial 

samt en strävan om jämställdhet i utställningarnas innehåll och tidsepok begränsades 

därmed utställningstexterna från Tidernas Skåne till att enbart omfatta perioden 1700 till 

mitten av 1800-talet.  

 

Regionmuseets utställning Tidernas Skåne, med dess landskapliga prägel granskades 

sedan parallellt med Kulturen i Lunds Folkkonstens skapare. Studien har för avsikt att 

forma en uppfattning om innehållet snarare än att sätta punkt vid en exakt redovisning av 

kvantitet. Metoden för inventering samt analys redogörs vidare i detalj under Processen 

att analysera data. Det textbaserade utställningsmaterialet på monterskyltar samt 

läsplattor undersöktes för att analysera hur landskapet och föremålens samband till 

landskapet belyses i det skrivna materialet till de valda utställningarna och vidare kopplats 

till studiens landskapliga tema. 

 

Processen att analysera data i en innehållsanalys  

Enligt Denscombe (2018) finns det fem huvudsakliga tillvägagångssätt vid analys av ett 

textmaterial: innehållsanalys, grundad teori, diskursanalys, samtalsanalys och narrativ 

analys. Den metod som använts för att utförligt svara på studiens frågeställningar är en 

innehållsanalys av kvalitativa data hämtad från Forskningshandboken – För småskaliga 

forskningsprojekt inom samhällsvetenskapen (Denscombe 2018). Bearbetat efter 

Creswell och Plano Clark (2007) framför Denscombe i Forskningshandboken (2018) 

tillvägagångsättet för innehållsanalysen på följande sätt, vilket redovisas genom den fem 

punkter långa listan nedan. Rubrikerna i listan följer Denscombes metod och i den 

beskrivande texten återges i detalj hur det har applicerats på den här uppsatsens studie. 

Gällande listans femte och sista punkt har den här studien utgått från Creswells (2007) 

ståndpunkt att använda termen validering som ett sätt att framhålla processen snarare än 

för att verifiera undersökningens autenticitet. Metodkapitlet fortsätter med Denscombes 

lista som utgångspunkt gällande avsnittets struktur, med undantag för punkt 4 och 5, där 

den efterföljande texten förklarar varför de rubrikerna inte adresseras i metodkapitlet.  
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1. Iordningställandet av data: Två utställningar valdes ut och besöktes för ett fördjupande 

fältbesök. Texterna i studiens rådatamaterial skrevs ut från datafiler (tillhandahållna av 

Regionmuseet Skåne) och digitala fotografier (Kulturen i Lund) av montertexterna. Var enskild 

del av rådata urskildes med hjälp av en individuell kod för att underlätta den efterföljande 

hanteringen av analysmaterialet. 

2. Inledande utforskning av data: Texterna analyserades i sin helhet och inte nedbrutna i 

utvalda delar. Den kodade data undersöktes utifrån de frågor, eller verktyg, som uppsatsen knutit 

till studiens landskapliga tema. Finns ett tematiskt mönster i det huvudsakliga innehållet? Ett 

pilottest utfördes för att kontrollera studiens metod innan analysen genomfördes. 

3. Analys av data: Analysen skedde därefter analogt med papper, penna och färgpennor. 

Reflektioner och kommentarer antecknades kontinuerligt under genomgången. Verktygens svar 

granskades ytterligare efter spår av detta tema samt möjliga nyckelord.  

4. Framställning och presentation av data: I detta skede presenteras en tolkning utifrån 

analysens upptäckter samt ett kompletterande visuellt material av gjorda iakttagelser, följt av en 

sammanställning av analysens kärnpunkter. Se: Resultat samt Diskussion 

5. Validering av data: Utifrån triangulering, Creswell och Millers (2000) strategi för validering, 

använde studien genomgående ett flertal olika källor, metoder och teorier i ett syfte att belysa olika 

perspektiv samt för att anskaffa bekräftande bevis på analysens kvalité.   

 

3.2 Iordningställandet av data 
 

Besök vid respektive utställning utifrån tillvägagångsättet som redovisas under 

Tillvägagångsätt vid fördjupande fältbesök följt av utskrift av texterna samt markerandet 

vid vardera texten av den kod de fått tilldelat sig. Regionmuseet Skånes texter förkortas 

RMS och Kulturen i Lunds texter förkortas KIL i analysens formulär och resultat, sifforna 

är ID-nummer och spänner från 001–031 (Regionmuseet) respektive 001–033 (Kulturen).  

 

Tillvägagångsätt vid fördjupande fältbesök 

Vid studiens djupdykande besök (den induktiva – deduktiva metoden, s. 19) utfördes 

följande moment i samma ordning vid båda besöken (se figur 5 och bilaga 1). Detta 

specifika tillvägagångsätt utvecklades och fastställdes av författaren inför det första 

besöket. 
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Vid fältbesök inför analys:  

1. Gå runt i hela utställningen  

 Anteckna reflektioner 

2. Gå runt i den utvalda delutställningen 

 Anteckna reflektioner 

3. Läs igenom alla texterna i utvald del. Tänk särskilt: Verktyg 1 (s. 26) 

 Anteckna reflektioner 

4. Fotografera utställningen 

   

 

Figur 5. Redskap vid fältarbete: kamera, anteckningsblock och penna. Källa: Igelström (2021) 

 

 

Analys och analysmetod 

För att kunna urskilja landskapets närvaro i en utställnings samlade skrivna material 

behövs verktyg för att möjliggöra en så kallad mätning av innehållet. De verktygen har 

arbetats fram efter en ingående litteraturstudie över redogjorda metoder från Purser’s 

Telling stories: text analysis in a museum (2000), Simon’s The Participatory Museum 

(2010),  Moi’s Words about Words about Art: Analysis of Meaning in Art Museum 

Gallery Texts (2013), Serrell’s Exhibition Labels: An Interpretive Approach (2015), 

Bennicke’s Texts about things – in pursuit of a genre transformation, Bira’s 

Communicating Museum: A Textual Analysis of Content and Interaction Management 

(2018) och Woodall’s On Object Dialogue Boxes: silence, empathy and unknowing 

(2019). Anledningen till att valet föll på just dessa texter var en strävan om bredd i 

materialet och förberedelse för det stundade arbetet, men även för att försäkra sig om att 

rätt verktyg användes vid analysen, där studien kunde arbeta utifrån ett relevant tema och 

inte enbart texter om en generell innehållsanalys. Ovanstående arbeten av bland annat 

Moi, Bira, Serrell och Purser ligger till grund för texter som i slutändan ska hamna på ett 
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museum, där texterna är skrivna för museibesökare, men utöver det även tillverkare, 

konstnärer eller hantverkare samt texter vilka troligtvis har ett specifikt museum i åtanke 

vid framställning av textmaterialet. Detta till skillnad från exempelvis en konstkritiker 

som i slutändan skriver utifrån ett uppdrag av åskådaren eller besökaren (Moi 2013). 

 

Verktyg 

Mois (2013) betoning på, och redogörelse för, den språkliga diskursen avgjorde den 

slutliga litterära avgränsningen av arbetet och studien lutar sig fortsatt främst mot 

innehållet av hennes utvecklade metod. Vilket beskrivs närmre vidare i stycket. I 

delavsnittet som föranledde hennes forskningsmetod lyfter Moi (2013) fram ett antal 

punkter vilka kan få konsekvenser för den valda analysmetoden. Däribland en väsentlig 

diskussion bland diskursanalytiker och lingvister om huruvida verkligheten är ett resultat 

av en lingvistisk konstruktion eller om det finns en verklighet separerad från språket. 

Under sex punkter adresseras dessa teoretiska antaganden och Mois (2013) klargörande 

av desamma, stärkta av filosofer och lingvister såsom Immanuel Kant, Fairclough, 

George Lakoff och Mark Johnson. Min studie lutar sig främst på en av dessa punkter: 

 

Mois (2013) svar på detta är att hon är låst i språket och att det är omöjligt att säkert veta 

och förstå alla komponenter av hennes sociala verklighet, då den sociala verklighet hon 

har tillgänglig är uppbyggd av just språk. Den här studien har strävat efter en medvetenhet 

och objektivitet, i den mån det går att vara objektiv rörande en tolkning av något, när det 

kom till utformandet av de språkliga verktyg som sedan fanns tillhands vid utförandet av 

innehållsanalysen. Likväl när begreppet landskap, dvs uppsatsens primära begrepp/tema, 

som begreppet verklighet diskuteras och dissekeras blir utgångspunkten samt den slutliga 

definitionen alltid olika utifrån vem som är författare eller upphovsperson och vem som 

är mottagare. Med intentionen att begränsa arbetet till det specifika, väl avgränsade, tema 

uppsatsens begrepp besitter betonas här Whiteheads koncept interpretive frame (Moi 

2013).  

 

 



 

26 

Whitehead citerar när han förklarar detta koncept Entman (1993) för att med hjälp av 

denna förklara så kallade ”tolkande ramar”: 

 

Entman (1993) jämför skaparen av en utställningstext med en rammakare där 

hantverkaren medvetet väljer att via en ram, en så kallad interpretive frame, med språket 

som verktyg betonar vissa aspekter av ett innehåll eller ämne och helt eller delvis bortse 

från andra vilka hade kunnat leda till alternativa tolkningar (Moi 2013).  

 

3.3 Inledande utforskning av data 
 

Lutad mot ovanstående källor, utformades nedanstående frågor som kom att få definiera 

de olika verktyg som ingår i uppsatsens verktygslåda, eller dess tolkande ram. Dessa 

verktyg används för att undersöka huruvida det går att finna spår av det landskapliga tema 

som ligger till grund för uppsatsens analys. I synnerhet då landskapet med stor 

sannolikhet skrivs in med helt andra begrepp, mer eller mindre medvetet inkluderande, 

än just begreppet landskap.  

  

De frågor, eller verktyg, som ingår i uppsatsens verktygslåda: 

1. Första anblick: Är texten förankrad i landskapet redan i en första läsning? 

2. Kontext: Inom vilken kontext presenteras innehållet i texten? Kulturgeografiska aspekter. 

3. Föremålets syfte: Vad är föremålet/-ens i textens syfte?  

4. Geografisk avgränsning: Nämner texten ortsnamn, socken, län, väderstreck osv?  

5. Naturbeskrivningar: Innehåller texten några naturbeskrivningar? Skogs- och naturbiotoper, 

enskilda objekt eller företeelser som exempelvis: röse, block, glänta, hage, park etc.  

6. Övriga utmärkande faktorer: Ex: landmärken, tomt, mark, gård samt annat som 

associerar mig i mitt läsande till den större omgivningen etc.  

7. Stad / Landsbygd: Associeras texten eller föremålet i texten till det urbana eller rurala? 

8. Master concepts: Innehåller texten några master concepts, metaforer, myter och/eller 

traditionella sagor? Dvs. begrepp som kan leda besökaren i sin tolkning.  

9. Interaktiv: Är texten interaktiv? Ställer den frågor till besökaren eller på annat vis engagerar 

eller aktiverar besökaren utanför läsning av texten? 
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Samtliga verktyg fungerar som en fråga. Punkt för punkt genomsöktes utställnings-

texterna utifrån respektive fråga. Verktyg 1 och 4 – 7 var poänggivande och gav ett poäng 

för Ja (gällde verktyg 1) och ett poäng per ord eller begrepp som registrerades under 

verktygen 4–7 (se bilaga 2). En nyckelfras som kom att kopplas med frågorna som 

ställdes inom de olika verktygen är ”plats i platsen”, närmare bestämt: Får detta ord eller 

begreppet mig att tänka utanför det som objektet(-ens) utställningstext beskriver? 

(Gällande omgivningarna) Associerar jag mig vidare ut och förbi, föreställer mig 

sammanhanget runtomkring det som beskrivs? 

 

Blev svaret på det Ja? Då gav det ordet eller begreppet en plats i platsen och fick därför 

strykas under och sedan registreras i analysens formulär (se figur 7). Detta kom främst 

att appliceras på de ord eller begrepp som möjligtvis inte var självklara bland de ord, eller 

begrepp, i texterna som kom att inkluderas /registreras i formulären. Fyra av verktygen 

var inte poänggivande då svaren var av en mer beskrivande karaktär samt gav en 

bakgrund till texten/föremålet, dessa verktyg är 2, 3, 8 och 9.  

 

 

Figur 7. Formulär för innehållsanalys 
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Pilottest 

Efter verktygen blev konstruerade utfördes ett pilottest av analysen med intentionen att 

kunna justera ovanstående verktyg innan själva analysen utfördes, vilket visade sig vara 

rätt beslut då ett verktyg efter pilottestet kunde strykas helt och hållet, f.d. punkt 9: 

Omedelbart sammanhang: Kan en besökare vid första läsning direkt relatera till, göra 

sig en egen koppling eller möjligtvis placera sig alternativt föremålet i ett sammanhang? 

Vilket är det sammanhanget? Detta då det vid samtliga analyser inom pilottestet gav 

samma svar som verktyg 2: Kontext: Inom vilken kontext presenteras innehållet i texten? 

Kulturgeografiska aspekter? Men utöver det svarade även f.d. verktyg 9 på saker som 

redan täcktes av svaren från verktyg 1: Första anblick och verktyg 3: Föremålets syfte. 

Beträffande specifikt den delen av svaret som skiljde sig åt från frågorna i verktyg 2 och 

f.d. verktyg 9 rörande ”Kan en besökare…” så hade den formuleringen ringa påverkan 

på sökandet efter ett landskapligt tema i texten, därtill inte någon större relevans i relation 

till uppsatsens frågeställningar, och ströks av den anledningen i slutändan. Verktygen 1 

till 7 utvecklades specifikt för uppsatsens analys och är anpassade efter uppsatsens tema, 

landskapet. För att inte enbart ställa riktade frågor och på så sätt riskera att missa en 

relevant röd tråd eller vagt mönster som hade kunnat passera obemärkt förbi inkluderades 

två mer generella verktyg från Mois (2013) verktygslåda (verktyg 8 och 9). Mois (2013) 

verktyg inkluderades, med motiveringen att de hade kunnat väcka intressanta frågor 

under analysarbetet, exempel på en sådan fråga, eller hypotes hade t.ex. kunnat vara: 

3.4 Analys av data 
 

Texterna hade i ett tidigare skede försetts med en individuell kod (vilket beskrevs på s. 

23, punkt 1), detta var det första som antecknades i formuläret (se figur 7 samt 9) innan 

texten vidare undersöktes punkt för punkt utifrån uppsatsens verktygslåda. Reflektioner 

och minnesanteckningar fördes fortlöpande under arbetes gång (se figur 8 samt bilaga 3). 

Det finns en markant koppling mellan texter som i högre grad nämner stad/landsbygd 

(verktyg 7) och är interaktiv (verktyg 9) som får högre ”landskapliga poäng” än de 

som inte får det.  

Användandet av t.ex. myter (Master concepts, verktyg 8) ses som mest i sammanhang 

med de texter som innehåller åtskilliga ord och begrepp som faller inom 

naturbeskrivningar (verktyg 5). 
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Under punkterna 4 till 9 färgkodades innehållet analogt med hjälp av färgpennor (se figur 

9). Var det något särskilt som stack ut eller fångade uppmärksamheten markerades det 

med en röd stjärna för att lättare uppmärksammas i det efterföljande arbetet.  

 

 

Figur 8. Processen för innehållsanalys. Foto: Igelström (2021) 

 

 

 
Figur 9. Processen för innehållsanalysen 
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3.4 Metoddiskussion och felkällor 

Under studiens analys registrerades ett antal ord och/eller begrepp som någon annan 

möjligen hade låtit bli. Somliga ord och begrepp associerar jag, i egenskap av 

landskapsvetare till ”omgivningarna”, alltså landskapet och exempel på det är ord och 

begrepp som: protokoll, viktiga handlingar, avmätning och uträkning. I sammanhangen 

i vilka de användes i utställningstexterna kopplar jag, utifrån mina erfarenheter, dessa ord 

och begrepp till kartor och karthandlingar, d.v.s. en visualisering av landskapet. Vidare 

har landskapet inte enbart räknats som det stora vida landskapet, vilket det ofta associeras 

med, utan även på så kallad gårdsnivå, de närmre omgivningarna, för var går egentligen 

gränsen för var landskapet börjar? Wylie (2007) menar att akten att observera och bebo 

inte nödvändigtvis är separerade från varandra, när han exemplifierar frågan i Landscape: 

Är landskapet runt omkring oss eller enbart framför oss, en scen vi betraktar på distans 

eller omgivningen vi lever i?  Fortsatt har vissa ord och yrken tagits med under analysen 

för att något likvärdigt inkluderats vilket resulterade i att jag kände mig manad att 

inkludera även dem. Exempelvis fick ord och begrepp som bysnickare och spreds av 

vandrande gesäller mig att associera vidare till landskapet följaktligen fick även ex. 

gårdssmed och akademiker inkluderas då de trots allt är yrken som utövas i landskapet 

om än mer in-zoomat (gård jmf. by) alternativt urbant istället för ruralt (akademiker). Ett 

landskap är den del av mark eller omgivning som ögat kan se vid ett tillfälle, och 

innefattar alla olika sorters landskap, både urbana och rurala, samt topografiska och 

artistiska. Vilket Wylie belyser i Landscape (2007) när han för diskussionen om landskap 

i förhållande till öga/mark.  

 

Under innehållsanalysens registrering av Geografisk avgränsning inkluderades alla 

varianter av geografisk avgränsning. Efterhand insåg jag dock att punkt 4 i verktygslådan, 

Geografisk avgränsning, borde begränsats till brödtext och inte all text. Flertalet av KILs 

texter bestod till viss del av föremål uppstaplade med enbart titel, samt sparsam 

redogörelse av material eller objekt men utan beskrivande text, följt av by eller socken, 

härad och slutligen län. Vilka alla räknades med då textmaterialet skulle analyseras i sin 

helhet. Detta märktes inte under pilottestet och jag var därför tvungen att fortsätta som 

påbörjat. Då metoden inte kunde redigeras under pågående analys korrigerades därför 

resultatet i efterhand för att ge ett mer adekvat utfall av textinnehållet. 
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Under verktyg 7 fanns det formuleringar som jag valde att inkludera då associationerna 

förde mig mot ”de större omgivningarna” ett exempel på det är begrepp och formuleringar 

som föll under något slags styre i olika varianter över den kollektiva, eller sociala, 

omgivningen, det rörde sig exempelvis om: Ålderman, protokoll, husförhörslängder, 

byalaget, arrendefria vilket på så vis resulterade i att även ord och begrepp som 

exempelvis beskattades inkluderades osv. I början av metoddiskussionen hävdar jag att 

min gren av akademisk bakgrund får mig att uppmärksamma somliga ord alternativt 

begrepp vilka vidare vägleder mig i en riktning. En riktning som exempelvis en student 

av litteraturhistoria eller ekonomi möjligtvis inte hade tagit om de skulle utföra en likadan 

textanalys. Denscombe (2018) likväl som Carlie och Krets (1998) menar att forskarens 

roll i både datainsamling samt analys har betydelse för ett resultat av en analys eller en 

värdering (av en fornlämning, i Carlie och Kretz fall). Att karaktären av det som väljs ut 

skiljer sig åt då alla forskare skiljer sig åt gällande bakgrund, övertygelse, identitet och 

värderingar (Denscombe 2018). 

 

Angående Master concepts lutar sig den här studien på Mois (2013) förklaring om hur 

somliga begrepp eller diskurser leder läsaren i sin tolkning. Ord som faller inom detta är 

exempelvis; folk (folkkonst, folkmusik, folkbildning, folkvett etc.), människo-, nation och 

landskap. Det är begrepp som rymmer mycket för exempelvis: den kollektiva identiteten, 

kollektiva kulturen, nationssammanhang och är utöver det politiskt oberoende. Dessa 

master concepts kan hjälpa (eller stjälpa) att leda en läsare i hens tolkning av text, samt 

exempelvis, upplevelse av ett museibesök.  

 

Andra möjliga metoder för att undersöka uppsatsens tema hade tillexempel varit att 

komplettera innehållsanalysen med intervjuer av besökare men även med anställda vid 

muséerna (ex. intendent och pedagog), för att jämföra uppfattning med avsikt av 

utställningstexterna. Detta komplement hade försett studien med ett djup till tolkningen 

av innehållsanalysen, men likaså möjligen att skapa diskussioner kring aktuell utställning 

samt framställandet av framtida utställningar. En av de viktigare punkterna jag bär med 

mig från äventyret i att skriva denna kandidatuppsats är av det lite mer praktiska slaget: 

Nästa gång jag utför en analys och fyller i sida efter sida av formulär, ska jag inte använda 

mig av en stiftpenna 0,5 mm vilken har visat sig relativt besvärlig att skanna in med ett 

tillfredställande resultat. Hur angenäm den än är att föra anteckningar med.  
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4. Resultat 

Resultatet av studiens innehållsanalys presenteras nedan i form av ordmoln, tabeller samt 

ett antal representativa enheter av analysen i form illustrativa citat från fältmetoden. 

Genom utdrag från, och en sammanställning av, innehållsanalysen redovisas först och 

främst hur landskapets närvaro åskådliggörs i det textbaserade utställningsmaterialet. 

Därefter följer de uträkningar som belyser hur det skiljer sig åt när landskapet gestaltas i 

de olika textmaterialen. Slutligen presenteras några exempel från fältarbetets metod vilka 

kan besvara hur studien hade kunnat komplettera och synliggöra landskapet i det redan 

existerande textbaserade utställningsmaterialet, vilket vidare utvecklas under Analys och 

diskussion. 

 

Resultat av innehållsanalys: 

I de följande ordmolnen redovisas en summering för att ge en snabb överblick över vilka 

ord och/eller uttryck som har registrerats under innehållsanalysen för respektive verktyg 

5 till 7. För fullständig lista, se bilaga 5. 

 

5. Naturbestrivningar: Vilka ord/uttryck har använts? 
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6. Övriga utmärkande faktorer: Vilka ord/uttryck har använts? 

 
 

7. Stad/Landsbygd: Vilka ord/uttryck har använts? 
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För att exemplifiera hur den landskapliga närvaron, samt frånvaron, visar sig i det 

textbaserade utställningsmaterialet för de båda utställningarna redovisas nedan de högsta 

och lägsta poängen (tabell 1). Under Metod, Iordningställandet av data (s. 23) beskrevs 

metoden för att särskilja analysens olika rådata: Regionmuseet Skånes texter förkortas 

RMS och Kulturen i Lunds texter förkortas KIL i analysens formulär och resultat, sifforna 

är ID-nummer och spänner från 001–031 (Regionmuseet) respektive 001–033 (Kulturen). 

 

I detalj presenteras de fyra texterna med högst poäng samt fyra texter av de lägre poängen. 

Texterna med allra lägst poäng valdes bort till fördel för några med ett fåtal poäng för att 

visa hur landskapets närvaro, även om låg, såg ut. Av utställningarnas 64 texter var det 

enbart två stycken som inte fick några poäng över huvud taget, alltså hade över 96% av 

texterna en landskaplig närvaro av något slag. 44 stycken av analysens samtliga 64 texter 

fick 10 poäng eller mer vilket ger ett resultat på att mer än 68% av texterna med säkerhet 

uppvisade spår av landskap vid analys, och under 10 poäng var det alltså låg alternativt 

ingen närvaro. 

 

                Tabell 1. Summering av innehållsanalysens högsta samt lägsta poäng från respektive utställning  

 
 

 

 
RMS003, 64 poäng 

 
1: 1 p. Ja 
4: 8 p.  Vä, Vä, Vä, Wä, Wä, Svaneholm, Svaneholm, Skurups socken 
5: 4 p.  Skörda, så, sådd, skörd 
6: 26 p.  Byn, skiftad, gårdarna, oskiftade, ägor, protokoll, kartor, byn, andra viktiga handlingar, 

stängsel, vägar, husförhörslängder, gården, gården, byarna, karta, skifte, godsets, gårdar, byar, 
godset, gårdar, skiftet, godsets, kartan, skiftet 

7: 25 p.  Åldermannen, åldermannen, byalaget, bönderna, byn, byn, byarna, bönderna, bönderna, 
byalaget, åldermannen, åldermannen, byalagets, byalaget, åldermannen, byalaget, byalaget, 
bönder, byar, bönderna, arrende, arrendefria, bönder, flyttade någon annanstans, bönderna 
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KIL020, 49 poäng 

 
1: 1 p. Ja 
4: 19 p.  Söderut, olika delar av, Skåne, söder, norr, norra, Skåne, västra, Blekinge, södra, Småland, 

Halland, i landet, östra, Göinge, södra, Skåne, Linderödsåsen, söderut 
5: 18 p.  Skogsbonden, skogsbygden, skogsbonden, odling, skogsbruk, djur, bete, skog, slätten, 

åkrarna, skogen, betesmarker, skogsbruk, naturen, skogsbygden, virke, slättens, trävaror 
6: 3 p.  Mark, korsvirkeshusen, marknaderna 
7: 8 p. Skogsbonden, skogsbygden, skogsbonden, städerna, skogen, betesmarker, skogsbygden, 

bönder 
 
RMS005, 37 poäng 

 
1: 1 p. Ja 
4: 7 p.  Källsved, Osby, nordöstra, Skåne, norr, Källsved, Källsved 
5: 2 p.  Markerna, hästar 
6: 17 p.  By, gårdar, laga skiftat, byn, skifte, byn, gård, skiftet, gård, gården, byn, skiftas, gård, gården, 

uppmätning, delning, by 
7: 10 p. by, byn, granne, byn, bönderna, byn, grannen, byn, taxering, by 
RMS010, 33 poäng 

 
1: 1 p. Ja 
4: 16 p.  Skånska, Perstorp, norra, Skåne, Henrikstorp, skånska, skånska, inhemsk, landet, Danmark, 

tyska, Hessen, Mecklenburg, skånska, Henrikstorp, skånska 
5: 3 p.  Skövlat, skogarna, ved 
6: 11 p.  Glasbruket, glasbruk, glasbruk, glasbruket, glasbruket, glasbruket, bruket, glasbruket, brukets 

byggnader, glasbruket, platsen för bruket 
7: 2 p. Utanför Perstorp, kring Henrikstorp 

  

 

 
KIL004, 3 poäng 

 
1: 0 p. Nej 
4: 0 p.   
5: 1 p.  Trä 
6: 0 p.   
7: 2 p. Dräng, bonden 
 

RMS017, 4 poäng 

 
1: 0 p. Nej 
4: 0 p.   
5: 1 p.  Harar 
6: 3 p.  Har-skramla, varg-skramla, drevjakt 
7: 0 p. 
 
KIL028, 4 poäng 

 
1: 0 p. Nej 
4: 0 p.   
5: 0 p.   
6: 2 p.  Bondgårdarna, arrendegårdar 
7: 2 p. Bondgårdarna, arrendegårdar 
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KIL011, 4 poäng 

 
1: 0 p. Nej 
4: 4 p.  Österlen, Frosta härad, V. Göinge Härad, mellersta Skåne 
5: 0 p.   
6: 0 p.   
7: 0 p. 
 
 

Tabell 2 och 3 visar en summering av innehållsanalysen, exempel på text samt 

analysformulär finns i bilaga 3 (formulär till analysen) och bilaga 4 (utställningstext). 

 

                Tabell 2. Summering av innehållsanalys; hur utställningarna skiljer sig åt 

 

 

                Tabell 3. Summering av innehållsanalys; hur utställningarna skiljer sig åt 
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Reflektionerna antecknade utifrån fältbesökens metod visar några exempel på hur det 

kunde skilja sig åt mellan de båda utställningarna i hur landskapet gestaltades. Först 

redovisas några av reflektionerna utifrån punkt 1 från fältbesökens metod: Gå runt i hela 

utställningen  Anteckna reflektioner 

 

Under punkt 2, Gå runt i den utvalda delutställningen  Anteckna reflektioner, går det 

att finna exempel på hur det kunde skilja sig åt på specifikt den delen av utställningarna 

vilken analyserades under studiens innehållsanalys, nedan redovisas ett urval: 

 

 

”Allt är vitt och avskalat. I vilken kontext är jag, i vilken kontext vill  dom  ha mig? Det väcker 

frågor, jag letar svar. Detta är kanske bra? Det första blir en vit duk. Man avskalas av intryck 

och saker så att utställningen ska forma mig som besökare som från ett tomt blad. Fast samtidigt 

är jag här för en sak: Att leta landskap. Finna landskapet i en utställning och inte enbart analysera 

eller reflektera över utställningen, utifrån utställningen i sig.” (Punkt 1. KIL, bilaga 1) 

”Möts direkt av ett landskap. Jag som besökare placeras i, eller möts av något stort som hjälper 

mig att sväva iväg och väcka fantasin. Textrutor har en bakgrundsbild som är förankrad i naturen. 

Landskapet omgärdar besökaren. Visuellt och ljudbildligt.” (Punkt 1. RMS, bilaga 1)  

”Avskalat: dekonstruerat omgivningarna för att ge utrymme, eller företräde, åt föremålen. Det 

blev raka motsatsen till Tidernas Skåne. För den här uppgiften är det just precis det där som jag 

är ute efter: Att föremålen sätts i en kontext; Sammankopplandet av alla komplexa nivåer av ett 

föremåls kärna.” (Punkt 1. KIL, bilaga 1) 

”Genomgående finns små krokar utlagda som låter besökaren att kliva ut ur detaljerna och ställa 

sig i ett större sammanhang = ger besökaren en plats i platsen. Texter och kompletterande 

utställningsmaterial arbetar parallellt med att titta närmre, zooma ut. Detalj  kontext  detalj 

 kontext  detalj  kontext osv…” (Punkt 1. RMS, bilaga 1) 
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För att exemplifiera hur landskapet skulle kunna belysas utifrån studiens resultat 

presenteras ett urval från fältmetodens reflektioner, punkt 3: Läs igenom alla texterna i 

utvald del. Tänk särskilt: Verktyg 1 (Första anblick: Är texten förankrad i landskapet 

redan i en första läsning?). För fullständig text, se bilaga 1.  
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5. Analys och diskussion 

Syftet med studien var att undersöka landskapets närvaro i det publika museet, men inte 

nödvändigtvis ge ett exakt utslag av landskaplig närvaro på innehållet av respektive 

utställning. Vidare kan det tilläggas det övergripande syftet att snarare möjliggöra en 

reflektion över analysens resultat, och eventuellt även fungera som ett underlag till 

diskussion inför framtida framställningar av utställningstexter rörande vårt kulturarv. 

 

Nedan besvaras uppsatsens frågeställningar, en i taget, med återkoppling till källor 

benämnda i uppsatsens bakgrundsdel samt utifrån studiens egna resultat och analyser. 

 

På vilket sätt visar sig landskapets närvaro i det textbaserade utställningsmaterialet? 

Utifrån studiens samlade resultat visade det sig att landskapet har en närvaro i 

utställningsmaterialet för de båda utställningarna. Precis som Wylie (2007) gör gällande 

under spänningen öga/mark där han diskuterar att landskapet tar form utifrån hur vi ser, 

eller föreställer oss, anser jag att mina resultat har gett utslag utifrån hur jag har sett, läst 

och upplevt texterna samt utformat studiens landskapliga tema och de verktyg som skulle 

användas under studiens analys, och slutligen gett de utslag som de har. Jag vill här även 

vidareutveckla min ställning utifrån Mois (2013) linje i att vara fast i språket i fråga om 

objektivitet och medvetenhet kring en tolkning av något. Som jag tar upp i 

metoddiskussionen (samt under Verktyg, s. 25) vågar jag påstå att min bakgrund har 

präglat och påverkat mig när det kommer till de språkliga verktyg vilka har använts under 

formandet av analysens frågor, likväl som under själva tolkningen av texterna under 

analysens gång. Jag är en landskapsvetare som letade efter landskap, naturligtvis fann 

jag vissa ord som andra säkerligen hade förbisett.  

 

Visserligen skiljer sig temat på de båda utställningarna inte nämnvärt i det stora hela, utan 

är relativt likvärdiga rörande tidsperiod och samhällsskikt. Men syftet var att finna 

landskapet, inte i en höstack, inte bevisa att det inte var närvarande överhuvudtaget, utan 

finna det och sammanställa hur det framträder. Vid en granskning av ordmolnen går det 

att se vilka ord, med koppling till landskapet, som användes i utställningstexterna (i detalj 

i bilaga 5). Skillnaderna på ord och begrepp var inte särskilt stora utställningarna emellan 

utan höll relativt väl samma linje utifrån de ord som kunde registreras, det rör sig om i 
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båda fallen om likvärdiga ord, för tidsperioden förväntade, exempelvis: gård, bönder, 

skifte, skogen, bondgårdarna, bondefamiljer, mark och så vidare. Initialt i arbetet var 

tanken att även presentera resultatet uppdelat mellan de olika utställningarna men då 

intentionen aldrig var att jämföra resultaten ur ett kvantitativt och komparativt perspektiv 

dömdes det i slutändan inte vara aktuellt. Mina resonemang bekräftades sedan när orden 

från analysen sammanställdes inför redogörelse av resultatet.  

 

De mest framträdande orden samt begreppen var skogsbygd, gård och bönder. Utan 

inbördes ordning följt av landskapet, djuren, kartor, bysnickare, sten, potatisen, skifte, 

bonde, naturen och vargen. Det är förvisso onekligen så att allmogen (vilken är en 

väsentlig del av de undersökta utställningarna) i högre grad kopplas till landskapet än vad 

exempelvis en utställning om det Tidiga 2000-talets it-explosion eller dylikt hade gjort, 

vilket väcker frågan i hur innehållet av analysen hade sett ut från en annan utställning?    

 

På vilket sätt skiljer det sig på hur landskapet gestaltas i de olika textmaterialen?  

Fastän utställningarna i stort är likvärdiga samt var överensstämmande i vilka ord som 

blev registrerade skiljer sig resultaten från de båda utställningarna på flera olika sätt 

gällande landskapets gemensamma nämnare. Framförallt under verktyg nr 4, Geografisk 

avgränsning, där det inledningsvis var markant skillnad mellan de två. KIL hade 239 

registrerade ord, där RMS enbart hade 100, skillnaden var emellertid enbart av kvantitativ 

karaktär, orden vilka hade använts var relativt lika. Dock upptäcktes en felkälla under 

analysen vilken korrigerades i efterhand. Detta lyftes under metoddiskussion och därefter 

blev de nya summorna RMS: 98 och KIL: 114. Kulturens texter hade således ett stort 

antal ord som inte inkluderades i själva brödtexten, vilken var den som slutligen enbart 

analyserades, i metoddiskussionen framkommer det att detta inte upptäcktes under 

pilottestet utan när analysen redan var delvis genomförd och därför fick korrigeras i 

efterhand. I övrigt var skillnaderna små gällande hur landskapet gestaltas i respektive 

utställning.  

 

Däremot indikerar mina resultat att RMS använder sig av en stor andel mer, 17 mot KILs 

7, förekomster av Master concepts (verktyg 8), ord och begrepp som registrerades under 

innehållsanalysen var exempelvis: landskapet, nya tider, ingen ro i graven, populär och 

bråda dagar. Detta faller inom ord och begrepp vars definition kan skilja sig åt för olika 
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besökare. Alla besökare är inte bekanta med begreppet ingen ro i graven, och exempelvis 

begreppet nya tider kan uppfattas väldigt abstrakt för vissa besökare. Vad för tid är den 

nya tiden? Är det: (för oss) nutid, en framtid efterföljande oss alternativt en (för oss) dåtid, 

och i så fall är denna dåtid fastställd inom ramen för en viss period, vilken är då den 

perioden? Moi (2013) använder själv en variant av det (master concepts) när hon 

beskriver master concepts som ett fisknät av knutar skapade av ett nätverk av släktskap 

bestående av olika koncept, där vissa knutar har flera trådar invävda än andra knutar och 

därför starkare eller mer framträdande än övriga knutar. Oavsett om det gäller ett master 

concept-begrepp, metafor eller myter och sagor, alla vilka för den här studien inkluderas 

i huvud-begreppet master concept, är de någotsånär abstrakta och de kan hjälpa till att 

leda besökaren i hens tolkning eller generella upplevelse av texten och vidare besöket 

(Moi 2013).  

 

Fortsatt skiljde det sig åt andra hållet under verktyg 9, Interaktiv, där det registrerades 12 

händelser för KIL och 7 st hos RMS. Jag sällar mig till Simon (2010), Serrell (2015), 

Bennicke (2016) och Woodall (2019) gällande ståndpunkten att ett museums textskyltar 

ska ställa frågor, väcka frågor och på annat vis bjuda in till reflektion och resonemang. 

Att de texterna jag bär med mig efter en utställning, alternativt stannar kvar och avnjuter, 

är de som på något sätt fått mig att reflektera över innehållet. Och koppla samman det 

med det jag tidigare läst från utställningen eller kunskap jag bar med mig när jag kom till 

museet. De som bjuder in till vidare associationer och de som får mig att vilja föra en 

diskussion om innehållet efter att jag har lämnat museet, eller ännu hellre de som jag vill 

fota, skicka och dela med mig av direkt. Vilket går att utläsa av resultaten från 

fältmetodens reflektioner (bilaga 1). Vidare gör även International Council of Museums 

definition (2019) gällande, att museum: are participatory and transparent.  

 

Hur kan studien analysera, komplettera och synliggöra landskapet i det redan existerande 

textbaserade utställningsmaterialet? 

Ett grundligt tillvägagångsätt redovisades under metodkapitlets första delar vilka kunde 

visa på hur studien gick tillväga för att analysera landskapet i utställningstexterna. 

Vetenskapsteoretisk historia fick sällskap av Denscombe (2018), Creswell (2007) och 

Creswell och Miller (2000) vilket utgjorde den generella delen av metodarbetet. Efter det 

följde, framförallt Moi (2013), men även Bira (2018), Serrell (2015) och Purser (2000) 
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för en fördjupning av det mer specifika analysarbetet. I metoddiskussionen och förslag 

till vidare forskning utvecklas hur studien ytterligare hade kunnat gå till väga för att 

analysera landskapet i de båda utställningarna.  

 

Här följer några exempel på reflektioner från bilaga 1, punkt 3 för att exemplifiera hur 

landskapet hade kunnat kompletteras i texterna: 

 

Jag vill här vidare dra en koppling om samspelet mellan landskapet och ett föremåls 

landskap. Landskapet finns överallt runtomkring oss, det är i periferin av det vi ser och 

upplever. Det är landskapet vi lever i och lever av, landskapet är den plats vi umgås, 

arbetar och återhämtar oss, det genomsyrar allt. Skulle det samspelet mellan oss som 

besökare och föremålet, samt landskapet bakom föremålet, belysas i museernas 

utställningstexter hade det vidare kunnat skapa ett sammanhang, en samhörighet och 

förståelse för texten, föremålet och landskapet. Vilket fortsatt hade förstärkt respekten för 

och förståelsen av angelägenheten av kulturarvets förvaltande. Bennicke lyfter i Texts 

about things - in pursuit of a genre transformation (2016) betydelsen av ökad 

tillgänglighet i texterna på museernas utställningar då det, ur ett kommunikations-

perspektiv, är av största vikt att besökarna förstår texterna för att kunna ta till sig 

innehållet. Saltzman (2001) och Wylie (2007) talar om samspel, eller spänningar, mellan 

natur och kultur i landskapet. Johannisson (1984) förklarar hur Francis Bacon lade 

grunden för tankar som redan under den vetenskapliga revolutionen på 1600-talet 

Kunde alla kvinnor sy och väva: ”En bondkvinna måste kunna tillverka varma och skyddande 

textilier” Hur gjorde hon detta? Hur såg processen ut från lin till väv, från får till stickad tröja? 

Hur många får behövdes för material till en normalstor familj? Hur stor yta lin till sängkläder, 

kappor och över- och underplagg?  Hur växte linet? Måla upp en bild av ett mosaikartat landskap 

som färgades blått av den långsmala svajande linblomman på gårdens marker som sedan skulle 

klä familjen. 
 

Höghatten: Berätta vilket material den är gjord av. Hur det modet påverkade hela vägen bort 

till Nordamerika, utrotade nästan bävern helt. Den industrin påverkade oerhört landskapet, 

naturen, ursprungsbefolkningen osv. Finns väldigt målande tavlor som hade kunnat visas (mer 

och mindre blodiga, känsliga tittare?) i det sammanhanget. Föremål i koppling till det stora  

och vidare ännu större 
 

Skogsbygdens kvinnor: Karta! Var i landskapet arbetade männen, var arbetade kvinnorna? 

Visa på en gårdskarta med inmark / utmark, som får representera en typisk gård, var kom vilka 

saker ifrån inom gårdens marker. Samt kanske en kompletterande lista om vad (på ett ungefär) 

som kom utifrån, ex från marknader eller kringvandrande handelsmän etc. Det hade hjälpt till 

att ge en bild av skogsbygdens kvinnors landskap. Vad för material hanterade dom? Var kom 

materialet från, vilken form tog det förädlade materialet efter att skogsbygdens kvinnor hade 

bearbetat det? Sätta allt i ett större sammanhang. 
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sammankopplade naturen med dess värde. I Inget landskap är en ö (2001) påpekar 

Saltzman att landskapet utvecklas och gestaltas snarare i samspelet mellan kultur och 

natur samt det materiella och immateriella. Att landskapet är inte enbart uppbyggt av en 

kombination mellan de två utan deras förhållande till varandra, eller som Wylie (2007) 

uttrycker det, spänningarna dem emellan.  

 

En efterfrågan om igenkännlighet och reflektion noteras åtskilliga gånger under 

fältmetodens antecknade reflektioner (se bilaga 1), vilka går att finna i resultaten från 

fältmetoden: punkt ett, två och tre. Bland annat Serrell (2015) och Woodall (2019) lyfter 

just detta som ett att de viktigare elementen avseende utställningstexter. Rent generellt 

var det något som det i de antecknade reflektionerna fördes ett resonemang angående en 

övervägande del av i anteckningarna, exempelvis från texten tillhörande KIL021: ”… 

eller kanske någon akt från det historiska materialet (stor sannolikhet). Så jag hade fått 

en känsla för Gyltinge” samt RMS007: ”Visa detta på en gammal karta, mer och mindre 

storskalig, inmark – utmark. Hur såg det ut i förhållande till var gården låg? Inte alla 

som vet…” Utöver det menar Purser (2000) att texterna på ett museums utställningar ska 

tala till den generella besökaren utan tidigare kunskap i ämnet samt inte vara av 

akademisk karaktär för att uppnå ett tillfredställande resultat rörande kommunikationen 

mellan museet och dess besökare. Överlag hade utställningarna som undersöktes under 

studiens analys ett trevligt och tillgängligt språk som jag tänker tilltalar de flesta besökare, 

med några få undantag: i KIL032 användes orden härbre och högsäteshörn. Härbre 

förklarades visserligen fortsatt i samma mening som det användes men detsamma gäller 

inte för högsäteshörn, ett ord som för övrigt får fem träffar vid en Googlesökning, och 

som varken faller under tillgängligt eller igenkännligt utifrån dagens generelle besökare 

utan förkunskaper i ämnet. Likaså gäller KIL028 där dagsverkstvång användes utan 

vidare förklaring till begreppet.  

 

Utifrån studiens resultat, ordmolnen såväl som de antecknade reflektionerna, drar jag 

slutsatsen att ordval är väsentliga vid framställandet av utställningstexter, samt i den 

händelse att man senare skulle komplettera och synliggöra landskapet i det textbaserade 

utställningsmaterialet. Vidare att bruk av fack- samt akademiskt språk av biologisk, 

ekologisk, landskapsvetenskaplig och historisk karaktär bör undvikas, alternativt i direkt 

anslutning beskrivas, för att skapa tillgängliga och igenkännliga texter som bjuder in till 
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reflektion. Simon diskuterar i förordet till The Participatory Museum (2010) hur besöken 

till museerna drastiskt sjunkit och att befolkningen i stort söker sig till andra former av 

kulturellt utbyte och berikande upplevelser, de känner att museerna inte är till för dem 

och vill få ut mer av ett besök än att bara besöka. Serrell (2015) beskriver hur hennes 10 

budord rör vad den som läser kan dra för nytta av utställningstexterna samt vad författarna 

av dessa texter kan göra för att texterna ska vara så tillgängliga som möjligt, det sjunde 

budordet lyder: Labels should be written with a vocabulary that is within reach of the 

majority of visitors. Förutom det generella värde textskyltarna besitter insisterar Serrell 

(2015) även att de med fördel kompletteras med visuella hjälpmedel, vilket för en 

landskapsvetare direkt för tankarna till kartor. Något som nämndes vid ord så många som 

vid 19 av 26 reflekterande förslag på landskaplig komplettering av KILs texter och vid 8 

av 17 förslag på RMS texter. Likaså Carlie och Kretz (1998) lyfter att fornlämningars 

skyltar är av vikt för att förtydliga tolkningen av lämningen, och på så sätt öka dess 

pedagogiska värde, såväl som nutida upplevelsevärde. Vilket jag anser dessutom går att 

tillämpa på våra olika kulturarv, exempelvis kulturlandskap eller museiföremål. 

 

Utifrån studiens resultat kan ett resonemang föras angående att det finns ett värde i hur 

ett föremål presenteras, gällande ordval såväl som samband. I de texter som bjöd in till 

reflektion och lyfte samband kunde jag för mitt inre göra kopplingen till Thurleys (2005) 

kulturarvscirkel (figur 1). Saltzman (2001) förklarar att det rentav i regel rör sig om en 

natur konstruerad, såväl som kultiverad, av kulturella faktorer när man talar om, 

alternativt tittar på, landskapet, och att dessa kulturlandskap besitter betydande 

naturvärden.  Även Golinelli (2015) likväl som Carlie och Kretz (1998) talar om värde. 

Carlie och Kretz (1998) lyfter hur det pedagogiska värdet för kulturmiljövården är 

relevant för att främja både vårdinsatser och förmedling, men de belyser utöver det bland 

annat vikten av kulturmiljövårdens del i människors välbefinnande i deras närmiljö, deras 

landskap, under nutida upplevelse-värden. Golinelli (2015) förklarar hur landskapet 

sammankopplas med produktion, inte enbart som producent av varor utan även producent 

i den aspekt där kulturarvets värde, landskapets värde, ses besitta ett signifikant värde i 

både sociala, ekologiska såväl som ekonomiska aspekter. Landskapet, och förmedlingen 

av detsamma, är alltså en viktig aktör gällande människors välbefinnande och välfärd.  
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Även Moi (2013), som egentligen uteslutande skriver om textanalys och den språkliga 

diskursen, lyfter ämnet landskap i samband med kulturell identitet, när hon pratar om de 

utställningstexter hon blev bekant med under ett museibesök hennes första dag på en resa 

till Norge. Vilket för associationerna till hur Butler et al. (2018) beskriver hur landskapets 

vida funktion, i förhållande till oss varelser som lever i det, sträcker sig från vår dåtid, via 

samtid och fortsatt ut i framtiden. Fortsatt belyser de hur landskapsidentitet och 

landskapsrelaterad identitet tillsammans fungerar som ett instrument vilket för 

människan, både som individ och kollektiv, aldrig är utan plats utifrån dessa teorier. 

 

Wylies tredje spänning öga/mark är av en mer filosofisk karaktär i det att landskapet inte 

enbart spelar ut sig i det vi ser utan även i hur vi ser, och därtill för resonemanget vidare 

till föreställningar, hur vi föreställer oss landskapet. I betrakta/bebo hävdar Wylie 

däremot att observera samt se är en konstant del av livet. Jag antar att Wylie i detta fall 

inbegriper uppleva i begreppet betrakta och inte bokstavligt talat enbart menar att se, för 

kan då en människa som inte kan se, inte uppleva landskapet? Hen lever i, eller bebor 

landskapet, och känner av landskapet under exempelvis promenaden samt kan få 

förnimmelser av hur det skiljer sig åt på olika platser i just landskapet. Är inte även det 

att uppleva, det vill säga, att skapa sig en inre bild, att se. Just beskåda leder 

associationerna vidare i mina funderingar. Per definition, är det enbart människoögon 

som räknas, är inte landskapet ett landskap även i ett rådjurs ögon? Fortsatt, är landskapet 

inte heller ett landskap när inte någon står i det och betraktar det? Europeiska 

Landskapskonventionen för en mer specifik linje på samma spår: ett område sådant som 

det uppfattas av människor. Vilket för mig väcker frågan: var landskapet då inte något 

landskap när en horndinosaurie under Kritaperioden stod på en skånsk skärgårdsö och 

blickade ut över sin omgivning? Över 80 miljoner år innan en människa någonsin vandrat 

på jorden samt påverkat den genom mänskliga faktorer. 

 

5.1 Förslag till vidare forskning 

I metoddiskussionen lyfts andra möjliga metoder för att komplettera studiens 

innehållsanalys. Det vill säga att utöver analysen även genomföra intervjuer med berörd 

personal vid museerna för att bilda sig en uppfattning om personalens avsikt med 

utställningens utformning och montertexter. Men även besökare för att se hur de tolkar 
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utställningen, stämmer intention och generell uppfattning överens med varandra? Vidare 

hade det varit intressant att jämföra texterna från ett antal utvalda utställningar med helt 

andra tema än för de två som uppsatsen undersökte. Vad hade det blivit för poäng då, och 

vilka ord och begrepp hade varit markörer i den analysens olika ordmoln?  

5.2 Slutsats 

Utifrån argument framförda under ovanstående diskussion kan en slutsats dras att natur 

och kultur är lika med kulturlandskapet, eller landskapet, och att det vidare finns ett värde 

i hur landskapet förvaltas. Vilket leder mig vidare till att det måste utöver det även finnas 

ett värde i hur landskapet förmedlas.  

 

Simons (2010) reflektion fångar så väl en av studiens avsikter i The Participatory 

Museum: “Imagine looking at an object not for its artistic or historical significance but 

for its ability to spark conversation.” (kap. 4). Vad för landskap målas upp mellan raderna 

i utställningstexterna och vilka diskussioner kan uppstå kring dem? Vi har i studien fått 

följa de två olika utställningarna, tagit del av det skrivna utställningsmaterialet och 

innehållsanalysens djupdyk bland ord och begrepp. För att avslutningsvis binda ihop 

säcken (figur 10), hur var det med den där vanten egentligen, vad mer hade här nedan 

exempelvis kunnat skrivas ut om dess landskap?  

 

 

Figur 10. Damvantar, Malmö Museums samling. Källa: Carlotta, Databasen för museisamlingar. 
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Ett stort samt innerligt tack till 

 

Min kära familj för all uppbackning, stöd och markservice.  

Er tro på mig gör mig så rörd och tacksam! 

 

Mina handledare, biträdande professor och docent Beery samt antikvarie Lilja för era goda råd, 

visdom, uppmuntran och tid. Ett hjärtligt tack för er hjälp i detta äventyr! 

 

Kurs- och programansvarig Sandberg för att jag fick använda mig av din språkliga expertis och 

att du tog dig tid att se över och kommentera min metod. Universitetsadjunkt Wallin och 

universitetslektor Regnéll för inspirerande diskussioner och källor under dessa år. Även 

programmets samtliga föreläsare och personal ska ha tack för tre fina berikande år som lagt 

grunden till mina kunskaper, viljan att lära sig mer, mer och åter mer och för den riktning mitt 

annalkande yrkesliv tagit. 

 

Utöver det vill jag ge alla fina kurskamrater, flertalet vänner för livet, ett varmt tack. Ett särskilt 

tack till landskapsvetare tillika samhällsplanerare Willsäter för att du har bistått med otaliga goda 

skratt under uppsatsangst samt lånat ut din tid när jag har funderat över formuleringar och behövt 

läsa högt för någon som uppskattar den nivån av fantastiskt nörderi.
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Bilagor  
 

Bilaga 1.  
Återgivning av anteckningar förda i fält 

 

Metod under fältbesök. 
Besök på undersökningsområde RMS (Regionsmuseet Skåne) och KIL (Kulturen i Lund):  

1. Gå runt i hela utställningen  

 Anteckna reflektioner 

2. Gå runt i den utvalda delutställningen 

 Anteckna reflektioner 

3. Läs igenom alla texterna i utvald del. Tänk särskilt: Verktyg 1 

 Anteckna reflektioner 

4. Fotografera utställningen 

 

 

 

Besök på Regionmuseet Skåne (RMS):  

 

Reflektioner i sin helhet utifrån ovanstående punkter: 

1.  Möts direkt av ett landskap. Jag som besökare placeras i, eller möts av något stort som 

hjälper mig att sväva iväg och väcka fantasin.  

 

Textrutor har en bakgrundsbild som är förankrad i naturen. Landskapet omgärdar besökaren. 

Visuellt och ljudbildligt.  

 

Vissa montrar placerar kompletterande visuellt material i direkt anslutning till föremålen som 

knyter an men samtidigt zoomar ut och placerar besökaren i platsen. Gör att jag inte enbart 

fokuserar på föremålet men även förankrar det i sambanden föremålet ha till ”det stora hela”. 

 

Hade gärna sett ännu mer av det! Jag, personligen, älskar detaljer (!) men älskar ännu mer att 

koppla detaljerna till ett större sammanhang. Pusselbitarna är ännu roligare om man får lägga 

hela pusslet.  

 

Landskap/natur/Ut-zoomat hjälper mig, besökare, med tidsresan. Eller upplevelsen. Att få en 

koppling på djupare plan med föremålet. Inte alla delar av utställningen, men några enstaka per 

utställning. Ex på hjälpmedel: tavla, foto, skolaffisch, bonad, illustration, KARTOR. Vad som 

egentligen som underlättar att reflektera iväg, zooma ut, i något större och koppla samman det 

med annat.  

 

Ex: dop-påse och dop-mössa; effektfullt att i direkt anslutning till föremålen ha den stora 

bakgrundsbilden (foto) på kulturgeografisk lokal att koppla föremålen till. Även om de inte 

kommer precis därifrån, men bildlig kontext.  

 

Genomgående finns små krokar utlagda som låter besökaren att kliva ut ur detaljerna och ställa 

sig i ett större sammanhang = plats i platsen 

 

Texter och kompletterande utställningsmaterial arbetar parallellt med att titta närmre, zooma ut. 

Detalj  kontext  detalj  kontext  detalj  kontext … osv 
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2.  Möts av ljud och bild som sätter scenen. Jag är inte avskärmad eller direkt guidad mot vad 

jag ska titta härnäst. Bra det! Detta möjliggör, för mig, en stunds reflektion att ta in det jag har 

sett, och det jag ska få se. Jag hinner få en övergripande uppfattning om vad det är jag ska sätta 

mig in i. Försöka för mig själv först att koppla samman objekten på mitt sätt. Innan jag sätter 

mig in i det så som museet avser. 

 

Utställningsmaterialet bjuder besökaren att vara delaktig/aktiv i utställningen.  

Fortsatt fotografier (som zoomar ut) i sammanhanget. Får mig att associera iväg och föreställa 

mig: dofter, andra ljud, väder, temperatur, taktila företeelser, smak, livsöden, relationer. 

 

Variation och balans i olika visuella strukturer. Leker med sinnet och får tankar och fantasier att 

se förbi, eller fastna i ett specifikt föremål.  

 

3.  Trevligt skiftande språk, berättar ömsom det stora ömsom det lilla. Ger detaljer om det som 

finns. Historiska citat och/eller återberättelser kopplas till föremålen. En önskan väcks att även 

komplettera med ytterligare visuellt material. För att underlätta att ta in fakta, hjälpa mig att 

diskutera texten vidare utanför utställningen. Citat: (eller fabricerade men gör inget) leder 

läsaren så bra bakåt och utåt i reflektionen. Fotografierna med text: – naturen! Så bra! Drar 

föremål och människor ut i något större. Inte enskilda fragment separerade från omgivningen 

utan del av något större. Landskapet är inte enbart det som händer bortom oss.  

 

Skäran: Bild av jordbruket, var i jordbruket används den? Hur såg en sådan gård ut? Kanske 

svårt för människor/barn idag att föreställa sig det av sig själva. 

 

Lövkniv: Ex tavla eller modernt foto av en löväng, hur såg dom ut? Med en kort beskrivning 

 

Träskorna: Skifteskarta på gården! Så himla roligt det hade varit: Med en kompletterande 

avskalad modern karta över gården idag. Håller kontakten bakåt  framåt 

 

Höghatten: Berätta vilket material den är gjord av. Hur det modet påverkade hela vägen bort 

till Nordamerika, utrotade nästan bävern helt. Den industrin påverkade oerhört landskapet, 

naturen, ursprungsbefolkningen osv. Finns väldigt målande tavlor som hade kunnat visas (mer 

och mindre blodiga, känsliga tittare?) i det sammanhanget. Föremål i koppling till det stora  

och vidare ännu större! 

 

Sjaletten: Vad är den tillverkad av? Vävdes den (oftast) på plats eller köptes dom? Fanns det 

liksom skotska klanfärger, eller ett s.k. föredraget mönster/färg på ”sockennivå”? Som i 

folkdräkterna, var det så även till vardags? Om garnerna färgades och sedan vävdes på plats och 

inte av kringresande hantverkare, var kom då färgerna från? Skiljde det sig åt beroende på var i 

landet/landskapet dom bodde? Finns det ett mönster i vilken användning? Eller var brukade 

hantverkaren/köpmannen komma ifrån? Nere i Europa, annan socken? Hur såg den 

kringresande handelsmannens rutt ut? Karta? Utmarkerad uppskattad rutt från ex Litauen till 

Luleå marknad (ifall man hade funnit belägg för det. Som ett exempel!)    

 

Ko-skällan: Visa på gammal karta, mer och mindre storskalig, inmark – utmark. Hur såg det ut 

i förhållande till var gården låg? Inte alla som vet. Hade varit intressant att koppla det till 

föremålet. När man står och funderar, föreställer sig, kan du höra skällan? 

 

Pipan: Vad exakt brukade det vara för lera? Geologiska kartor hade kunnat hjälpa visuellt här. 

Var kom leran från? Karta Skåne el. Sverige som markerar ut platserna kopplat till geologin 

(ifall man kan hitta ett mönster i platser där piptillverkningen är märkbart mer representerad mot 

geologiskt underlag). Torkad tobak hängde i anslutning. En bild på skärmen eller i montern på 

en historisk tobaksodling? ( större  mindre  större  mindre) 
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Lyktan: Lyktgubbar, vad tyckte/trodde folk historiskt om mörkret eller skogen? Varför var 

lyktan så viktigt? Otroligt mycket viktigare än dagens symbol för mys och avkoppling. Folktro 

och väsen! För barnen: det tända levande ljuset var det ENDA ljus som fanns. Dom har svårt att 

förstå och koppla det och den informationen brukar mötas med stora ”wow” och ”ååååååååh det 

måste ju ha varit JÄÄÄTTEMÖRKT”… osv 

 

Glasbruket: Finns det någon anledning till varför bruket låg just där? Vad finns för historiska 

handlingar som hade kunnat användas för att illustrera kring glasbruket (utöver montertext och 

föremål), ex skifteskarta över byn, eller skrivna handlingar från arkivet? Visa ett utdrag från, 

spännande med äldre handstilar, skapar diskussion kring texten som kopplas till föremålet. 

Sätter mig som besökare i platsen och kopplar det föremålet. 

 

Brännvinsaparaten: Citatet! Det hade passat så bra in, sammankoppla föremål och 

bakgrundsinformation. Möjligtvis en historisk karta över skogen. Ge hela processen och inte 

enbart samhällsproblemet.  

 

Lantmätaren: Kedjan. Triangulering, visa en bild (illustration el. målning) på det. För att 

hjälpa besökaren att föreställa sig processen. Och/eller en bild på ett ”trianguleringshål” (har 

säkert ett mer korrekt namn) på en sten ute i landskapet. Ställa frågan till besökaren i texten: 

”har du sett någon sådan någon gång?” – interagerar med besökaren som skapar en dialog, inre 

som yttre. Information att bära med sig och koppla till något större. Men även att ta upp: En 

oskiftad by jämfört med en oskiftad by, illustrera skillnaden. Eller var låg gårdarna innan jmf 

med efter, intressant och långt ifrån vet om att det var så det såg ut och gick till på många 

ställen. 

 

Varg-skramla: På ett ungefär, hur många vargar då jmf med nu i Skåne. Intressant extra 

information.  

 

Porslin: Karta över rutten! Placerar läsaren i något större. Visuellt hjälpmedel, tillgänglig 

information som underlättar att bära fakta med sig. Vilka färger användes, fanns dom enbart 

här? Vad använde dom för keramik? Skiljer sig processen åt? Jag uppskattar hjälpmedlen att 

tänka förbi föremålet, särskilt om/när jag besöker med barnen.  

 

Potatis: Hur stor hjälp under nödåren? Koppla till situationen på Irland, hur skiljde det sig åt? = 

sätter informationen i ett större sammanhang = samband, sammankopplat, samhörighet. Hur 

lång tid tog den innan svenskarna lärde sig att laga potatis? Mathistoria, spännande sätt att 

koppla till något större. Finns det information i skifteshandlingarna ang. hur stor del av 

odlingsarealen som avsattes åt potatis. Visa på historisk karta och/eller bilder från akterna! 

 

Siden: Färgades det på plats, med vad? Om möjligt: kontakta konservator, 

information/forskning på det? Trevligt med dåtida motiv: zoomar ut. 

 

Kartan: De mätte även i famnar och i svin. Hur många svin gick det på en ekskog? Rolig extra 

information i kartsammanhang. Hur många famnar till dagens kubik? Ställa frågan om vilken 

famn det var som räknades som ”standardfamnen”  För jämförelse: Har besökaren möjlighet 

att jämföra famn med någon annan besökare i sällskapet? Vidare: Jätteroligt med skifteskartan. 

Markera skiftena tydligare med yttre gräns? Det är inte tydligt för den ovane kartläsaren.  

 

Lyktgubbe: Se ”Lyktan”! 

 

 OBS! Såklart förstår jag att det finns anledningar gällande utrymme, tid och budget till att 

det inte går att vara så här pass detaljerad på vartenda föremål eller monter. Detta handlade mer 

om att komma på varianter och exempel till varenda text istället för att välja ut någon enstaka.  
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Besök på Kulturen i Lund (KIL):  

 

Reflektioner i sin helhet utifrån ovanstående punkter: 

1.  Jag går in genom dörren men är inte helt säker på var jag ska börja. Jag leds inte vilket jag 

vanligtvis tycker om men här känner jag mig lite osäker. Har jag gått rätt, har jag missat något? 

Allt är vitt och avskalat. I vilken kontext är jag, i vilken kontext vill dom ha mig? Det väcker 

frågor, jag letar svar. Detta är kanske bra? Det första blir en vit duk. Man avskalas av intryck och 

saker så att utställningen ska forma mig som besökare som från ett tomt blad. Fast samtidigt är 

jag här för en sak: Att leta landskap. Finna landskapet i en utställning och inte enbart analysera 

eller reflektera över utställningen, utifrån utställning i sig. 

 

Föremål i montrar, bakom glas, monterade på väggen och hängande fritt från taket. Utställningen 

handlar om föremålen, de är det centrala. Folkkonst och Design. Men varför känns det så naket 

för mig? Jag känner mig lite splittrad och hoppig mellan de olika objekten och montrarna. Det är 

fantastiskt fina objekt. Men jag saknar kontexten.  

 

Vidare till dom andra delarna av utställningen. Det blir uppenbart att de olika delarna skiljer sig 

åt. Det känns som om de är enheter separerade från varandra, utom såklart i tema. Alla 

utställningarna invigdes inte samtidigt, det märks. 

 

Utställningen folkkonstens skapare och dräktmod har samma stämning och anda. 

Byggnadskulturen och Bröllop! har ett annat språk vad det gäller form och dekor. Den första delen 

av samutställningen, Formfröjd – samtal med historien får mig att känna lite som ett organ som 

placerats utanpå, separerad från de andra delutställningarna. Men det är kanske det som är 

meningen? Har jag missat något där? De äldre föremålen trängs på liten yta i en monterpelare av 

glas. Jag vill släppa ut dom, ge plats bland det nya! 

 

Avskalat: dekonstruerat omgivningarna för att ge utrymme, eller företräde, åt föremålen. Det blev 

raka motsatsen till Tidernas Skåne. För den här uppgiften är det just precis det där som jag är ute 

efter: Att föremålen sätts i en kontext; Sammankopplandet av alla komplexa nivåer av ett föremåls 

kärna. 

 

2.  Fortfarande är föremålen det primära, men inte i närheten lika avskalat. De är placerade i 

sammanhang och underteman. Då och då kommer små ”gluggar” av omgivningen förbi och 

utanför föremålet. Som små tittskåp ut i sammanhanget eller landskapet i form av en 

kompletterande målning, en illustration eller ett bonadsmåleri målad i olja på duk.  

 

Broderade föremål, vävda täcken och fodral samt dekorationsmåleri hjälper mig som besökare att 

associera mig vidare förbi bruks- eller dekorationsföremålet framför mig. Några verktyg 

placerade i en monter låter tankarna glida iväg till personerna som använt dom, hur deras 

verkstäder, arbetsplatser, vandringar mellan arbeten såg ut. Hur de kändes, vad de hade sett, känt 

av väder osv. Men det är också främst för att jag redan vet det av mig själv. På grund av tidigare 

studier av ämnet. Ingenting runtomkring guidar mig i mitt associerande  Än så länge har jag 

inte läst texterna till montrarna/föremålen  Jag behöver inte fundera på var jag ska ta vägen, 

men känner mig ändå inte styrd. Det känns avslappnat och bra! Lagom intryck och det finns 

platser och ”tilldelad stämning” som möjliggör stunder av reflektion. Känner mig inte manad på 

eller forslad att hasta förbi något.  

 

Förutom i texten, var är kontexten? Jag vill så gärna se mer än bakgrundsfärg och fantastiskt fina 

underbara föremål. Om jag hade gjort besöket med barnen? Ajabaja inte röra (såklart!) men vad 
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ska dom ta in för att sätta detta i ett sammanhang? Om dom inte är i ålder att läsa, alt ex Agnes 

(ed. min 10åring) i rullstolen. Hon hade kanske inte nått upp att läsa på flertalet av skyltarna, alt 

kanske inte lyckas tränga sig fram. Hur möjliggör man för dom en full upplevelse att förstå eller 

fantisera förbi föremålet? Utan att dom ska bli styrda eller lotsade av oss vuxna? Om vi ex läser 

skyltar någon annanstans eller pratar med någon annan och inte kan läsa just då. Man kan inte 

visa allt såklart, men kanske lite mer. På några ställen. Och inte överlåta allt åt skyltarna? 

 

3.  Det är ett trevligt, tydligt språk och texterna känns tillgängliga när jag läser dom. Trots att 

föremålen är så centrala i utställningen (-arna) så är inte enbart skaparna av föremålen, utan även 

omgivningarna. Landskapet som skaparna levde och verkade i lyser igenom och får lov att ta 

plats. Så bra första text, presenterar utställningen och väcker intresset och viljan att lära sig mer. 

 

Skogsbonden: Visa på karta?! Stämmer i och för sig inte i utställningsskyltarnas formspråk, 

kanske i anslutning till men ändå separerad från? Än mer information om hur skaparna bodde och 

levde, här finns alla chanser att utveckla! Gräva djupare. ”Folkkonstens skapare”, hur levde och 

verkade de? Karta, målningar, hur stora gårdar bodde allmogen i? Hur skiljde det sig från plats 

till plats? Inmark – utmark: hur såg det förhållandet ut? Vad var det (inte alla som vet), vilket 

virke användes till vilka föremål? All sorts virke funkar inte/användes inte till alla sorters föremål. 

Inte heller alla som vet utan tänker ”trä som trä”. Vad är föremålen gjorda av och såg val av 

material olika ut beroende på var de tillverkades/brukades? Skiljde sig skogsbondens räfsa från 

slättbondens räfsa?  

 

Bysnickaren: Hur många fanns/vilka fanns i en vanlig by eller socken? Jämföra två olika 

storlekar av byar kanske? Vilka hantverkare fanns i byn? Var bodde dom? Smedjan och annat 

med eld hade man en bit bort från byn. Byarna innan skiftet såg annorlunda ut, då var de mer 

sammansatta, efter skiftet utspridda. Spreds de olika yrkena ut dom också? Visa tex exempel på 

alla verktygen en vanlig bysnickare hade. Alternativt kanske en jämförelse?! Ifall man vet: Hur 

såg skillnaden ut mellan ex: bonde på landsbygden / bysnickare / stad; skråsnickare. Förr var det 

inte det överflödet vi har idag, verktyg var något man investerade i, hade varit intressant för 

besökarna att få lite visuell hjälp att föreställa sig det. Men även material på föremålen som 

bysnickaren tillverkade. Vilka träslag, var växte virket, hur växte träden? Hur gamla skulle dom 

vara? Alla träslag lämpar sig ex inte för karvsnitt, det är det inte alla som vet.  Stolarna 

(Blekinge) – kanske en karta samt fotografi på ett annat formspråk från ett annat område. Placera 

det i en plats på ytterligare ett sätt än enbart i text.  

 

Bonadsmålaren: Var? Karta. Gärna en äldre, finns en skifteskarta över platsen? Eller kanske 

någon akt i det historiska materialet (stor sannolikhet). Så jag hade fått en känsla för Gyltinge. 

Hur bodde torparna? Jämfört med bönderna. ”En torpare utan mark och stod därmed utanför 

böndernas gemenskap”. Jag som landskapsvetare får en tydlig bild av detta, även kanske många 

av de äldre besökarna. Men de andra, kan alla verkligen se och föreställa sig hur livet såg ut i 

torpet? Hur dom bodde, området runtomkring, deras vardagslandskap. ”ogift och sjuklig” – hjälp 

mig som besökare att måla upp en inre bild. Behöver inte ske i direkt anslutning till texten, kanske 

på en plats i montern? ”Johannes använde mest billiga jord- och växtfärger”, det står lite om vilka, 

men mer? Hur använde man dom, var växte allt, hur gick beredningen till? 

 

Bysnickarens betydelse: Hade det gått att kanske göra en bild med stiltypiska stolar från olika 

regioner i anslutning till montern? Ungefär som kartan jag såg på Ájtte, med samedräkter från 

olika regioner. Ger en väldigt tydlig bild för besökaren hur de kunde skilja sig beroende på var i 

landet skaparen bodde. Väcker en fundering och en nyfikenhet förbi föremålet. Igen: vad är det 

för träslag? Visa en bild på trädet som det växer i naturen (detta var innan granplanteringar 

utgjorde den största del av all ”skog”). Kanske: hur man sågar upp det för att få fram bitar/virke 

till stolen. Vilka verktyg användes? Och ta in hur halmen växte: en illustrerad karta på varifrån i 

landskapet de olika delarna till stolen kom ifrån? I ett häfte jämföra en sådan uppställning med 

en modern stol. Var kommer de olika delarna från? Vad är stolens landskap? 
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Det sydsvenska bonadsmåleriet: Här är det ju så himla trevligt att Kulturen har ett sydgötiskt 

hus som man kan besöka. Jag känner trots det att jag hade velat ha mer information i direkt 

anslutning till texten. De där ”det tar vi på tillbakavägen” blir lätt för många och glöms ofta bort 

alt hinns inte alltid med tyvärr. Bra att härbre förklaras. Stugans högsäteshörn gör det inte, ett 

begrepp som långt ifrån alla är bekanta med (samma med härbre), även om det är ett väldigt 

trevligt och intressant begrepp. Om man vill hålla den här delen kort så kanske en planritning 

över stugans rum samt deras funktion i förhållande till varandra, samt var i stugan bonaden 

hängdes upp. Hur såg en sådan här gård ut i förhållande till landskapet? Var fanns på inmarken / 

utmarken? Hur många bodde och arbetade på en sådan här gård? Var bodde de olika personerna? 

 

Lust att snida: Här hade jag velat ha information om träslag. Vad använde dom till vilka redskap? 

Alla lämpar sig inte för allt och alla träslag går verkligen inte att dekorera med karvsnitt. Flertalet 

besökare tror kanske att det går att sätta karvsnittskniven i vad som helt med framgångsrikt 

resultat? Eller ex en klassisk räfsa. Skaft och ”ramen” till kammen är gjorda av respektive 

särskilda träslag. Sving i skaft, bryttålig kam och piggarna är tillverkade av ett helt annat träslag: 

hårt, tåligt och stumt.  

 

Kunde alla kvinnor sy och väva: ”En bondkvinna måste kunna tillverka varma och skyddande 

textilier” Hur gjorde hon detta? Hur såg processen ut från lin till väv, från får till stickad tröja? 

Hur många får behövdes för material till en normalstor familj? Hur stor yta lin till sängkläder, 

kappor och över- och underplagg?  Hur växte linet? Måla upp en bild av ett mosaikartat landskap 

som färgades blått av den långsmala svajande linblomman på gårdens marker som sedan skulle 

klä familjen. Tavlan på bilden / montern: Var i landskapet kom respektive föremål från? (rent 

generellt, klart svårt att veta specifikt för den tavlan). Vilka var materialen, vilket virke till vilken 

möbel? Inre bild! 

 

Skogsbygdens kvinnor: Karta! Var i landskapet arbetade männen, var arbetade kvinnorna? Visa 

på en gårdskarta med inmark / utmark, som får representera en typisk gård, var kom vilka saker 

ifrån inom gårdens marker. Samt kanske en kompletterande lista om vad (isch såklart) som kom 

utifrån, ex från marknader eller kringvandrande handelsmän etc. Det hade hjälpt till att ge en bild 

av skogsbygdens kvinnors landskap. Vad för material hanterade dom? Var kom materialet från, 

vilken form tog det förädlade materialet efter att skogsbygdens kvinnor hade bearbetat det? Sätta 

allt i ett större sammanhang! 

 

Sissa: Man kan ju inte ”göra landskap” av allt såklart och den här utställningen är främst 

fokuserad på föremålen men man hade kunnat visa exempel på eller jämförelser mellan broderade 

motiv och botaniska illustrationer, alt torkade arter av förlagorna till de illustrerade (artmässigt, 

inte ner på individnivå, det går ju inte att veta vilka exakta exemplar Sissa använde sig av).  

 

Jakob Kulles målning: Roligt med tavlan som så tydligt ger en kompletterande bild till texten. 

Visa en karta över gården och även en över hela byn. Hur låg dom i förhållande till varandra? 

Eller en landskapsbild på hur utsikten hade sett ut från fönstret? Skiljde sig blomstermotiven åt 

beroende på var i landskapet eller landet man bodde?  Det går kanske inte att veta, men det hade 

varit intressant att ställa frågan till besökaren i texten. = möjlighet till reflektion och diskussion. 

 

Möbelmåleriets tid: Igen: Karta! I enlighet med texten: Exempel på hur det skiljde sig i 

landskapet, vad fanns var? Visuellt stöd som hjälper mig som besökare att komma ihåg det jag 

läser för att kunna inleda en diskussion om det vid ett senare tillfälle. Hur skiljde sig ”en egen 

lokal bondekultur” åt från varandra? Jag hade velat ha visuella exempel och inte enbart föreställa 

mig dem.  

 

Blommor överallt: Karta: vilket virke, var växer respektive virke? Vilka färger? Inte alltid 

möjlighet att veta alternativt ta färgprover såklart, men generellt, vilka färger användes? Eller 
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kanske en jämförelse: Skäktträn och skrinets dekorationsmålningar jämfört med mittsverige och 

kanske Västerbotten? Det fanns en stil, ett mode i dekorationsmåleriet, men hur skiljde det sig åt 

beroende på var i landet det utfördes/beställdes? Ett landskap är inte enbart storskogen, eller 

träden som bildar ridå vid slätten, alternativt den stenrika beteshagen i Småland. Landskapets 

kulturarv tar många former, vad är skäkttränas landskap? Wylie: landskap är inte bara naturen 

utav även kulturen. 

 

Dekoren blomstrar: Förutom ”det vanliga” att jämföra regioner så hade det varit väldigt 

intressant att i bildmaterial visa exempelvis spår av verkstäderna i Fornsök (RAÄ) på karta och 

utdrag från några handlingar, och i det markerat relevant text. Sedan ställa dom bredvid varandra 

och på så sätt ge läsaren en koppling till plats och historia i föremålet. 

 

Hur snabbt kunde konstnärliga uttryck förändras: Karta  Hur lång tid till var? Markera ut 

några nyckelpunkter på kartan och skriv dit ungefär hur lång tid på respektive område (som det 

finns belägg för i de historiska handlingarna). Det hade gett PiP (en Plats i Platsen) och ett större 

sammanhang för den intresserade besökaren som gärna vill lära sig mer och göda sitt intresse. 

Samt möjliggör diskussioner med barn eller andra i sällskapet som går att peka mer konkret på 

än enbart text. 

 

Stadshantverk: Ex i Skåne: i vilka städer (för denna tidsperiod) fanns det ett skrå? Markera ut 

på karta. Gör en liten, estetiskt tilltalande, lista under varje stad som hade ett skråväsen vilka olika 

hantverk som fanns där. Var det samma överallt? Ger en bild av hur långt man ute i 

byarna/gårdarna hade att färdas till hantverkarna. Kanske en ”tidslinjal” med information under; 

tid det tog att färdas med: bil, med häst, till fots. Alla hade inte råd till/möjlighet att ha häst eller 

annat dragdjur och behövde ändå sälja/köpa/byta inne i staden. Här hade man ex kunnat visa en 

karta med illustrationer och ”transporttids-linjal” om vad bönderna tog med sig till staden och 

vice versa.  ”krukmakarna bryta sig loss” för att komma närmre lerfyndigheter. Var låg dom? 

Hur spred dom sig? Finns det information i historiska handlingar om var/hur många föra 1830-

talet (utskriven brytningspunkt) vs. Efter 1850-talet? 

 

Silverkonkurrens med nygamla idéer: Hur skiljde sig stadssmycken från de så kallade 

”ålderdomliga” smyckena? Hade detta kunnat visas på karta? Rurala smycken och urbana 

smycken. Det hade gett PiP = Smyckenas landskap. Var kom materialet från? Eller halslåset från 

Tyskland: illustrera modet/smyckets resa med en tidslinje på en karta. Var kom det, när? Det 

visuella hade gett så otroligt mycket för förståelsen och vidare gjort informationen lättillgänglig. 

 

En känd smedsläkt: Jag återkommer ofta till kartan, men det är ett underbart pedagogiskt 

verktyg som kan ge ett sammanhang till mycket. Ex den här texten: Ta ut ex en socken och 

antingen efter historiskt källmaterial eller fabricerat efter en ren generell modell hur man med ett 

yrke (bild/ord) och pilar på kartan visar vem (alltså vilken yrkesgrupp bland hantverkare) som 

bodde isch var och vad de tillhandahöll herrgårdar och kyrkor med, men även marknader. Där 

pilarna visar vad som flyttade var. 

 

Möbelmåleriets tid: Karta med bildexempel! Vad finns var? Sätt det i kontext med visuellt 

hjälpmedel. Man kan (ifall utställningens formspråk hade varit annorlunda upplagt) ex utgått från 

kartan med bildexempel och text från de olika områdena samt deras särskiljande egenskaper. Text 

och bild utplacerad på respektive plats på kartan. Kartan hade kunnat ta ett illustrerat utseende för 

att inte kännas så formel/teknisk/alt som ren information.  

 

Målarskolor: Karta. Vad fanns representerat var? Hur tog sig formspråket på respektive plats? 

Sätt de olika exemplen på en plats. Det är jättebra att det skrivs ut, men om man får önska, vilket 

jag såklart får i mina egna reflektioner, så hade jag velat se det större. Ut-zoomat. För mig hade 

det bjudit in till mer reflektion och kontemplation kring informationen än om jag ”bara” hade läst 

texten på ett besök på en utställning.  
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Målaren: Mening 2: ”Målaryrket var ganska nytt på landsbygden och målarna få”. Vet man hur 

få, går det att göra en ungefärlig uppskattning? Ex kunna markera ut ungefär hur många på ett 

område? För att göra sig en uppskattning om vilken konkurrens, hur lång tid ett arbete kunde ta: 

Hur många olika uppdrag på hur stor yta (geografiskt) under 1 år?  Visa det samt berätta hur de 

levde och transporterade sig mellan de olika platserna. Ofta följde fru, lärlingar och barn med. 

Vad tog dom med sig? Hur såg vardagen ut? En fabricerad cykel målas up på en karta för att få 

en bild av målarens år.  

 

Människor som motiv: Visa bildexempel på hur det rurala och det urbana måleriet skiljde sig åt. 

Då hade jag som besökare fått en känsla för måleriets formspråk i förhållande till landskapet. Vad 

var motivmåleriets landskap? 

 

Kvinnors skapande: Kan man här ge (en uppskattad) jämförelse av vad de olika hushållen i 

antalet textilier, kläder exkluderat. Med bildexempel i form av ex illustration eller fotografier. 

Skillnaden i antal på en ”normalstor” familj, med eller utan de övriga personer som arbetade (och 

levde) på gården (eller visa den skillnaden separat! Stor skillnad på vad pigan/drängen hade med 

sig och vad bonden m familj hade! Pigan jmf bondhustrun!). Exempelvis: Herrgård av 2 storlekar, 

en prästgård, storbonde, ”vanlig” bonde, torpare och backstugusittare. SIDOTANKE: Var det 

skillnad på socioekonomisk levnadsstandard bland de lägre (inte lägsta) klasserna ruralt vs 

urbant? Spännande att förutom se hur det skiljer sig beroende på var (och hur) i landskapet man 

bodde men också att få se en så tydlig bild på hur det skiljde sig mellan de olika skikten i av 

samhällets landskap. 

 

En yllebrodös: Skiljde sig åkdynornas formspråk åt beroende på var i landet de broderades? Hur 

i så fall? Illustrera skillnader med fotografier, exemplar eller illustrationer. Vad färgades garnerna 

med? Fanns det ett ”mode” med geografisk anknytning till vilka färger som föredrogs var? ”Man 

känner till 2 täcken och mer än 30 dynor som hon gjort”. Vet man var dom hamnade? Illustrera 

med en karta och pilar eller ”textflagga”. Föräldragården som utgångspunkt och pilar som visar 

var föremålen hamnade någonstans. Hade gett  Boels hantverks landskap. Det hade varit 

intressant att få sig en bild av resan som hennes handarbete tagit i förhållande till varandra.  

 

Systrarna Hanna och Boel Persdotter: Karta som visar Everlöv och Flandern med tidsenligt 

färdsätt utmarkerat. Bildexempel på motivet som var typiskt för sydvästra Skåne (enl. texten) 

samt vad som var typiskt för Flandern. Skiljde det sig åt eller var det samma? I texten står det att 

det tillkom mönsterförlagor, men blev det kanske ändå en lokal prägel på föredragna delar av 

motivet? Ett lokalt bildspråk i mönstret? Illustrera i så fall skillnaderna! Då ser man samtidigt 

likheterna samt får en inre bild av flamskvävningarnas landskap.  

 

Karnas hjortatäcke: Det står ull men vad är det mer för material? Vad är varpen gjord av? Alla 

vet inte det. Hur stor vävstol krävs för ett täcka av den storleken? Vilka färger användes till de 

olika färgerna, vad var mest troligt; att de köptes eller färgades hemma? Med vad i så fall? Hur 

mycket ull gick det åt till ett täcke av den storleken? ”Översätt” det i antalet får, räkna med att 

ullen även skulle räcka till kläder till familjen samt kanske försäljning. Ex: skriv ut det i kilo och 

visa jmf i exempelvis mjölkpaket och hur många stora pappåsar eller dylikt hur mycket ull som 

väger lika mycket. Kan vara svårt att föreställa sig hur mycket 1 kilo ull är i ex okardad massa. 

Vidare: Sätt ett värde på föremålet/materialet, allt i sitt sammanhang. Hur lång tid tog ett sånt att 

väva? Vad för fler sysslor räknades väverskan kunna utföra? Var det enbart de som kunde hålla 

pigor, drängar som kunde få tid att väva? Ge exempel på variant av gårdsstorlek, var i landskapet 

(socioekonomiskt) levde dom? Det hade gett täcket en plats i plats (PiP). 

 

Blåvit dukagång: Finns det något specifikt formspråk som man har sett exempel på hur det spred 

sig? Det hade varit spännande och intressant att på en karta fått se resan som dubbelörnen gjort 

med år utmarkerat (på ett ungefär såklart) från östrom och vidare så långt upp i Sverige (eller 



 

59 

Norden!?) som man kan finna spår av den i det historiska källmaterialet. Med olika nedstamp och 

kanske illustrerade exempel på olika varianter. Sätter motivet i ett sammanhang till landskapet, 

både det stora och det lilla. PiP! 

 

OBS! Såklart förstår jag att det finns anledningar gällande utrymme, tid och budget till att det 

inte går att vara så här pass detaljerad på vartenda föremål eller monter. Detta handlade mer om 

att komma på varianter och exempel till varenda text istället för att välja ut någon enstaka.  

 

Bilaga 2. 
 

 
 

 

 

Bilaga 3. 
Exempel på formulären till innehållsanalysen. Vidare finns formulären sparade i sin 

helhet och tillhandahålls vid efterfrågan.  
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Bilaga 4. 
Exempel på utställningstexterna, färgkodade efter innehållsanalysen. Vidare finns de 

inskannade texterna sparade i sin helhet och tillhandahålls vid efterfrågan.  
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Bilaga 5.  
Innehållsanalys: 

 
Totala poäng sammanlagt: 
 

 RMS: 500 

 KIL: 474 

  

 Efter korrigering utifrån verktyg 4: RMS 498, KIL 349 
 

 

Totala poäng inom verktygen: 

 

1. RMS: 24 (av 31st texter) 

KIL: 20 (av 33st texter) 

 

2. Stämde bra in i varandra, inga direkta överraskningar, då urvalet redan hade 

avgränsats inom liknande tema/kontext och tidsperiod. 

 

3. Se punkt 2. 

 

4. RMS: 100 (enbart från brödtext: 98) 

KIL: 239 (enbart från brödtext: 114) 

 

5. RMS: 101 

KIL: 69 

 

6. RMS: 150 

KIL: 69 

 

7. RMS: 125 

KIL: 77 

 

8. Inte poänggivande: hur många gånger användes det? 

RMS: 17 

KIL: 7 

 

9. Inte poänggivande: utan hur många alternativ nämndes? 

RMS: 7 

KIL: 12 

 

4 högsta poäng:  
RMS: 64 p RMS003, 37p RMS005, 33p RMS010, 30p RMS025 

KIL: 49p KIL020, 30p KIL006, 28p KIL002, 23p KIL025 

4 lägsta poäng: 
  RMS: 0p RMS016, 1p RMS023, 2p RMS022, 4p RMS017 

  KIL: 0p KIL003, 3p KIL004, 4p KIL011, 4p KIL028 
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5. Vilka ord/uttryck har använts? 

 

RMS: Vatten, bäckar, fall, dammar, naturen, jordbruk (x2), landskap, landskapet 

(x4), skörda, så, sådd, skörd (x2), röjas, plöjas, markerna, hästar, potatis, 

tobak (x3), skogen, korna, ko, ”djuren strövade fritt”, ungdjuren, får, 

getter, ”marken utanför”, åkrar, ängar, ”gick djuren … utmarken”, skövlat, 

skogarna, ved, spannmål, tång, ”flera stenar (x3), sten (x4), harar, lera, 

planterade, tobaksblad, ”våt mossmark”, snö, vargen (x3), varg, 

tamdjuren, geten, kärrets, ”tät grönska”, ”mörka kvällar”, blad, tunna 

grenar, djuren (x2), smågrenar, kvistar, träd (x2), ”kraftig storm”, ”yvig 

krona”, löv, getterna, ek, fåren, sälg, löven, barken, inälvsparasiter, ”doftar 

… grönt”, bräkande, vintern, knölen (ed: potatis), potäterna, potatisen 

(x4), jordpäron (x2), potatoes (x2), sedt (x2. Ed: planterat), exotiska (x2), 

sjövägen, ”på en stor sten”, ”stort stenblock”, stenen 

 

KIL: Naturen (x2), trä (x2), virke (x2), odla, lin (x2), får, fågel (x2), tulpaner 

(x2), blommor (x4), landskap, fåglar (x3), lergods, lerfyndigheter, falk, 

”dubbelörn”, slätten(s) (x3), skogsbonden (x2), skogsbygden (x6), odling, 

djur (x2), skogsbruk (x2), bete, skog, åkrarna, skogen, betesmarker, 

trävaror, ”jord…”, växtfärger (x3), björkblad, trädens, blad(-en) (x2), 

växter, jaktscen, räven, gås, jaktmotiv, akantusblad, rosor, landsbygden, 

paradisliknande, papegojor, granatäpplen, lejon, växtslingor 

 

6. Vilka ord/uttryck har använts? 

 

RMS: Vattenhjulen, ägor (x2), storskifte, enskifte, laga skifte (x2), gård (-ar, -en, 

-ens, -arna) (x20), mark (-er) (x5), ”ett område”, gränser (x2), skiftad (-es, 

-ts) (x4), By (-ar, -arna, -n) (x20), oskiftade (x2), protokoll, kartor (-a, -an, 

-orna) (x10), ”andra viktiga handlingar”, stängsel, väg (-ar, -en), skifte (-

et, -ena) (x12), Husförhörslängderna, godset (-s) (x3), avmätning, 

renritning, uträkning, Uppmätning, delning, utmark (-en, -er, -ens) (x2), 

gårdsnummer (- ex: ”Gård nummer 2”) (x2), Glasbruk (-et, -ets, -en, -ens) 

(x8), bruket, ”brukets byggnader”, ”plats för bruket”, bränneri (-et, -erna, -

ier) (x3), ”Yngsjö nr 3”, ”i trakten” (x3), landsbygden, bondekulturen, 

”har-skramla”, ”varg-skramla”, drevjakt, ”Nya Världen”, hästskor, 

drevkarlarna, jakt (-en, -ens, -erna) (x2), ”tamdjuren var lätta byten”, 

”längs gränsen”, hamla (-at, -ade, -ats) (x4), ”på plats under tak”, ”motar 

undan den gamla tackan”, lantmätare (-n, -arna, -ns, -arnas) (x2), ”ägor 

skulle mätas”, granngården, grannar, ”flera stenkast bort”, Potatisplockare, 

handelsvägar, museet (-um) (x2), ”Trefaldighetskyrkan, kyrkan 

regionmuseets (*felkälla, exkl!), magasin, Tekniska skolan (*felkälla, 

exkl!), ”fann vägen till”, skifteskarta, ”finns flera stenar med inhuggen 

text” 

 

KIL: Bysnickare (-en, etc.) (x8), kringvandrande, bondefamiljer, ”på plats”, 

självförsörjande, by (-ar, -arna, -n) (x3), socken, bygden, mark (-en, -ens) 

(x3), Landet, orter, marknader (-na) (x2), slotten, kringbyggda, 

korsvirkesgårdar (x2), torpare, ”litet område”, torparkvinnor, kyrka (-n, -
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or) (x4), fiskeläge, allmogemålarna, ”otillgängligt område”, godskultur, 

gård (-ar, -en) (x2), stuga, ”vandra långt” (x2), ”spridda över ett stort 

område”, ”över gränsen”, ”långa vandringar”, apotek, ”spreds av 

vandrande gesäller”, bondgårdarna, arrendegårdar, gästgivargården, ”flera 

generationer”, bondhustrur, ”kvinnor i släkten”, ”invandrande 

vävmästare”, föräldragården, ”prästdöttrarna i byn”, smedjan, gårdssmed, 

herrgårdar, Blekingestugan, ”i samma område”, hus, härbre, förråd, 

”stugans högsäteshörn”, akademiker 

 

   

7. Vilka ord/uttryck har använts? 

 

RMS: Industri (-n, -er, -erna) (x4), jordbruk (x2), storskifte, enskifte, laga skifte, 

bönder (-na) (x16), gård (-ar, -arna, -ens etc.) (x5), by (-ar, -arna, -n) 

(x19), Åldermannen (x6), byalaget (x7), arrende (-fria) (x2), landskapet 

(x2), ”flyttade någon annan stans”, hus (x2), taxering (x2), granne (-arna) 

(x3), människan, utbildning, utmark (-en) (x2), byastaven, ”bya-stav”, 

register (x2), ”byns gårdars skyldigheter”, bonde (-n) (x7), ”gård nummer 

2”, ”utanför Perstorp”, ”kring Henrikstorp”, samhällsproblem, adel (x2), 

”stor del av befolkningen”, husbehovsbränningen, ”samlade in tång”, 

landsbygden, bondekulturen, ”våt mossmark”, ”i jakten på varg”, ”in i 

kärrets täta grönska … hon vänder och går tillbaka hem”, ”masstillverkade 

i fabriker”, ”tillverkningsskatt på brännvin”, mark, ”rör sig över 

markerna”, ”torkades och gavs som vinterfoder”, ”vilken mark”, ”hamlat 

foder uppskattas av djuren”, ”motar undan den gamla tackan”, ”ägde mest 

mark”, ”gårdarna spreds ut i landskapet”, ”granngårdens fönster”, 

befolkningsökningen, ”fattiga och hungrande befolkningen”, 

upptäcktsresor, samhället, mantalslängder (x2), skatt (-er) (x3), 

regeringen, beskattades   

 

KIL: Torpare, pigor, dräng (-ar) (x2), allmogen, industri, bönder (-na) (x8), 

bondefamiljer, bondesamhället, landshövdingen, by (-ar, -arna, -n) (x4), 

landet, Stad (-ens) (x2), bonde (-n) (x2), bondkvinnan, orter, ”i många 

hus”, lagarna byskomakare, städer (-na, -nas) (x8), bondebefolkningen, 

landsbygden (-s) (x2), stadsbefolkningen, stadshantverk (-et) (x2), 

stadshantverkare (x2), ”friområde runt staden”, Ystadsmeder, 

skogsbonden (x2), skogsbygd (-en, -er) (x6), skogen, betesmarken, ”köpas 

på apotek”, bysnickare (-n, -arna) (x3), torparkvinnor, bondhustru (-n, -

rna) (x2), bondekultur, adlig, godskultur, kyrkoböckerna, ”myndigheternas 

tillstånd”, bondgårdarna, arrendegårdar, herrgårdar, storstäderna, ”man 

hade utbildning”, akademiker 
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